Zápis
z výroční členské schůze KČT, odbor Valašské Meziříčí konané dne 14.1.2020
Výroční členská schůze byla zahájena v 16:30 hodin.
Byli přivítáni hosté: za oblastní výbor KČT Valašsko-Chřiby – pí Tkadlecová
Byl schválen program výroční členské schůze.
Byly zvoleny komise mandátová: Ing. M.Kallerová, Zelenková
návrhová: Ing. Mottel, Jar.Piškula
Předseda odboru Ing. B. Zachrdla přednesl zprávu o činnosti odboru za rok 2019.
Předseda odboru Ing. B. Zachrdla přednesl zprávu o hospodaření odboru za rok 2019.
Předseda revizní komise pan J. Svák přednesl zprávu revizní komise o hospodaření odboru za rok 2019.
Paní Kallerová přednesla zprávu mandátové komise a konstatovala, že členská chůze je usnášeni
schopná (přítomno 75 ze 125 pozvaných členů)
Byla odsouhlasena výše členských příspěvků pro odbor na rok 2021 – 100,-Kč výdělečně činní, 50,-Kč
senioři
Klasifikátor oblasti pan P. Ejem předal diplomy a bronzové, stříbrné a zlaté výkonnostní odznaky
turistiky našim členům
Výroční členská schůze zvolila delegáty na oblastní výroční schůzi, která se koná 22.2. 2020 v Lípě :
Jiří Svák, Milan Procházka
V diskusi vystoupili:
Ing. B. Zachrdla – požádal vedoucí vycházkových skupin a všechny členy o pomoc při zajišťování akcí
pro veřejnost a o vyšší účast na akcích odboru a oblasti
Pan Ejem – podal informaci možnostech plnění výkonnostních odznaků KČT o akci odboru
Pan Bubník L. podal informace o akcích Cesta do vinného sklepa a zájezdu do Rumunska
Ing. Bronislav Zachrdla – informoval účastníky o význačných akcích odboru, a zájezdech
Ing. Bronislav Zachrdla – informoval o návrhu na úpravu členských příspěvků pro ústředí od roku 2021
Ing. Bronislav Zachrdla – informoval o potřebě nových kandidátů o práci v OV , nikdo neprojevil zájem
Jana Cabáková – informovala o připravovaném zájezdu do Krušných hor
paní Tkadlecová – pozdravila přítomné za OV a informovala o možnosti volného vstupu pro členy KČT
na Holiday World v Praze dne 16.2.2020
Předseda návrhové komise pan Ing. Jaroslav Mottel přednesl návrh usnesení, který byl bez připomínek
schválen
Schůze skončila v 18:00 hod.
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