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Zápis č. 2/2020 ze schůze oblastního výboru KČT Valašsko – Chřiby 
   dne 11. 2. 2020 ve Vsetíně 
 

Přítomni: Homolka, Sukovitá, Bártková, Janošek, Tkadlecová, Makyča, Kallerová 
Omluven: Vítek  
 
Program: 

1. Plnění úkolů                                                                                       Karel     
2. Rozpočet 2020 a jeho plnění k 31. 12. 2019 + zpráva KK      Jirka, Alena 

       (provoz oblasti v r. 2020 - sídlo, sekretář, ekonom, archiv atd.) 
3. Účast na odborových členských schůzích                                       všichni 
4. Příprava oblastní konference                                                    Jirka, Karel 

(zpráva o činnosti, program, org. zajištění atd.)                               
5. Změna názvu oblasti - co vše by bylo nutné změnit                   Jirka, Líba 
6. Web oblasti - aktuální situace                                                 Jirka, Miriam  
7. Aktuální informace ze značení                      Drahoš, Božena, Alena, Jirka  
8. Příprava školení vedoucích turistiky                                                   Karel 
9. Různé  

 
1.  Kontrola úkolů   

        10/4 Provést vyúčtování dotace od KÚ za rok 2019  T: do určeného termínu       Bártková     
splněno 

10/5 Zajistit možnost umístění razítek na v chatách Vsacký Cáb a Holubiho chata na 
Javorině - Tkadlecová, chata na Bunči – Janošek  T: do 25. 1. 2020  splněno 
10/6 Po obdržení razítek tyto předat na chatách.    T: do 15. 3. 2020   trvá 
1/1 Předseda a místopředseda po domluvě s M. Seitlem provedou fyzickou kontrolu 
množství inventáře určeného k převozu a dohodnou termín, do kdy bude nutné vše 
přestěhovat splněno 
1/2 Předseda a D. Makyča prověří možnost uložení oblastního archiv ve skladu 
značkařů   splněno 
1/3 L. Tkadlecová a M. Kallerová provedou po přestěhování před uložením likvidaci a 
skartaci nepotřebných materiálů    T: dle možností co nejdříve trvá 
1/4 Využitím drobného inventáře se budeme průběžně zabývat trvá 
1/5 Zpracovat a rozeslat členům OV tabulku nahlášených termínů ČS    splněno  
1/6 Zpracovat a rozeslat odborům doporučení k projednání na ČS.  splněno  
1/7 Zpracovat a rozeslat členům OV náměty pro jednání ČS.  splněno       
1/8 Rozeslat program, pozvánku a jednací řád odborům   splněno  
1/9 Každý člen OV připraví zprávu za svůj úsek a předá jako podklad pro zprávu o 
činnosti oblasti předsedovi.   T: do 31. 1. 2020 trvá do 15. 2. 2020 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
1/10L.Tkadlecová zpracuje seznam úkolů, co je třeba provést při změně sídla a co by se 
muselo změnit v případě změny názvu oblasti. Změnu názvu musí schválit konference.  
splněno 
1/11 OV zpracuje návrh oblastní smlouvy o zprostředkování v návaznosti na novou 
smlouvu o zprostředkování vedení KČT. Tento návrh předloží na konferenci ke 
schválení. splněno 
1/12 Pověřit metodika Z. Drgu vypracováním rozpočtu školení splněno. Bude 
samostatný bod .   
 
2. Rozpočet 2020 a jeho plnění k 31. 12. 2019 + zpráva KK                    Jirka, Alena 

 (provoz oblasti v r. 2020 - sídlo, sekretář, ekonom, archiv atd.) 
Hospodářka předložila ke schválení zpracovaný přehled hospodaření za rok 2019 a 
návrh rozpočtu na rok 2020. Hospodářský výsledek z prostředků roku 2019 je  
+ 22 665 Kč. OV navrhuje do rozpočtu na rok 2020 využít část z této částky na 
navýšení odměny hospodářky a sekretáře, na organizační výdaje na PBH 2020 a na 
3leté obnovení či registraci nové www domény.  
Byl projednán a doplněn návrh rozpočtu na rok 2020. Předseda poděkoval 
hospodářce za její dobrou a svědomitou práci. Oba tyto materiály obdrží delegáti na 
konferenci a budou přílohou materiálů z Konference.  
2/1 připravit rozpočet a čerpání pro delegáty na konferenci T: do 22. 2. 2020 Bártková  
2/2 projednat s M. Seitlem vypovězení smlouvy a nájem prostor pro OV k 31. 12. 2019 
      T: ihned Janošek  
2/3 připravit smlouvu o pronájmu prostor v novém sídle pro činnost oblasti   
      s TJ Slovan Vsetín          T: ihned Tkadlecová, Homolka, Bártková 

 
3. Účast na odborových členských schůzích                                                     všichni 
     Dle časových možností členů OV se podařilo navštívit členské schůze:  
      Odbor 101 Zlín - Homolka, 206 Zborovice – Vítek, 411 Rožnov – Kallerová ,102 Vizo- 

vice a 402 Valašské Meziříčí – Tkadlecová, 201 Kroměříž a 307 Uherské Hradiště – 
Janošek. Všichni delegáti předali krátké zprávy z průběhu členských schůzí.  

4. Příprava oblastní konference                                                                  Jirka, Karel 
     Toto bylo stěžejním bodem našeho jednání. Pozvánky byly rozeslány. Z pozvaných    

hostů účast přislíbili: starosta Lípy, místostarostka Vsetína, a nepřímo pan hejtman. 
K 14. 2. 2020 potvrdilo účast 33 delegátů s hlasem rozhodujícím a 21 ostatních 
účastníků konference.  
Ozvučení, výzdoba, vlajka KČT, Zlínský kraj, Lesy ČR, banner oblasti       Janošek 
Vedení konference: Janošek  
Mandátová komise: Cingel + Sukovitá 
Návrhová komise: Tkadlecová + Sucháček, Vaňura 
Zápis konference: Kallerová  
Určené materiály z Konference obdrží odbory pouze elektronicky.  
 

5. Změna názvu oblasti - co vše by bylo nutné změnit                                Jirka, Líba 
        V případě změny názvu oblasti je nutné podat na ústředí žádost o změnu registrace.  
 
 
 
 



 
 
 
         
        V případě změny sídla je nutné dodat k žádosti i souhlas vlastníka nemovitosti 

s umístěním sídla. S žádosti je třeba zaslat na ústředí i originální prezenční listinu 
delegátů Konference, z toho důvodu se budou delegáti s hlasem rozhodujícím 
podepisovat do dvou prezenčních listin (jedna nám zůstane). Změnu názvu musí 
schválit Konference, uvést v zápise i v usnesení. Dále bude potřeba změnu provést 
v bance, na webu, v hlavičce oblasti a vyrobit nová razítka. Prověřit, zda je potřeba 
nahlásit změnu i na ČSÚ, nebo to proběhne automaticky na základě změny 
v rejstříku. Případné další se bude řešit operativně.  

 
6. Web oblasti - aktuální situace                                                               Jirka, Miriam  

        Na jednání byl pozván nový správce našeho webu Jiří Hučík, který nás seznámil se  
současným stavem. Proběhlo jednání s panem Šimkem a předání správy stránek. 
Stránky začínají fungovat, je třeba dořešit po ukončení platnosti novou doménu. 
Bude provedena aktualizace adresáře odborů. Se správcem bude uzavřena dohoda 
na provozování stránek a způsob úhrady za doménu a provozní výdaje.  

         2/4 připravit dohodu s J.Hučíkem do 31. 3. 2020                                          Bártková 
 

 
7. Aktuální informace ze značení                                   Drahoš, Božena, Alena, Jirka  

        Finanční situací ve značení jsme se zabývali v bodě příprava rozpočtu a některé 
připomínky jsou zahrnuty do návrhu rozpočtu.  

  2/5 připravit smlouvu na skladové prostory pro cykloznačení u M. Seitla   
                                                                                       T: 29. 2. 2020  L. Tkadlecová 

 
 

8. Příprava školení vedoucích turistiky                                                                Karel 
         Na školení je přihlášeno  24 zájemců.  Školení proběhne na Kamenné chatě, 

stravování na chatě Tesák. Opětovně požádán metodik o přípravu rozpočtu školení. 
Školení zajišťuje metodik oblasti Z. Drga, ekonomickou otázku zajišťuje hospodářka. 

         2/6 vyúčtovat dotaci na školení od Mazala                              T: po školení Bártková  
 
Po vyčerpání programu předseda poděkoval přítomným a schůzi v 18:40 hod. ukončil. 
 
Příští schůze 10. 3. 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


