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Zápis č. 1/2020 ze schůze oblastního výboru KČT Valašsko – Chřiby 
   dne 7. 1. 2020 ve Vsetíně 
 

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

1. Plnění úkolů                                                                              Karel     
2. Aktuální situace v OV KČT, organizační změny - realizace     Jirka, Karel  
3. Účast na odborových konferencích                                        Karel 
4. Příprava oblastní konference  

( pozvánka, zpráva o činnosti, program, org. zajištění atd. )     Jirka, Karel 
5. Změna názvu oblasti - co vše by bylo nutné změnit                     Jirka, Líba 
6. Web oblasti - aktuální situace                                    Jirka, Miriam, Alena 
7. Žádost o dotaci na značení 2020 (pěší,cyklo)  a vyúčtování 2019 –  

finální stav                                                             Alena, Jirka  
8. Aktuální informace ze značení                                             Drahoš, Božena   
9. Různé  

 
1.  Kontrola úkolů   
 
 10/1 Rozeslat odborům materiály z porady sekretářů   T: ihned Homolka splněno 
 10/2 Doplatit stávajícímu správci dlužnou částku   T: ihned   Bártková   splněno 

Žádost o dotaci na značení 2020 (pěší,cyklo) a vyúčtování 2019 
            10/3 Podat žádost do určeného termínu na KÚ        Bártková splněno 
            10/4 Provést vyúčtování dotace od KÚ za rok 2019  T: do určeného termínu   Bártková 

průběžně plněno  
10/5 Zajistit možnost umístění razítek na v chatách VsackýCáb a Holuboho chata na 
Javorině - Tkadlecová, chata na Bunči – Janošek  T: do 25. 1. 2020  trvá 
10/6 Po obdržení razítek tyto předat na chatách.    T: do 15. 3. 2020  trvá  

 
  2. Aktuální situace v OV KČT, organizační změny - realizace   
OV se zabýval řešením situace vzniklé po rezignaci sekretáře na práci v OV. 
 Dne 5. 1. 2020 obdrželi mailem členové OV od Seitla seznam inventáře oblasti 
uloženého v současném sídle oblasti.  
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  
1/2 Předseda s D.Makyčou prověří možnost uložení oblastního archiv ve skladu 
značkařů 
1/3 L. Tkadlecová a M.Kallerová provedou po přestěhování před uložením  likvidaci a 
skartaci nepotřebných materiálů    T: dle možností co nejdříve  
 
 
 

 



 
 
 
1/4 Využitím drobného inventáře se budeme průběžně zabývat 
Další potřebné kroky související s předáním agendy sekretáře bude řešit operativně.   
OV navrhuje nové sídlo oblasti na adrese: Dolní Jasénka 171, 755 01   Vsetín 
 
3. Účast na odborových konferencích Dnes jsme obdrželi od sekretáře na semináři 
nahlášené termíny konání členských schůzí odborů   
1/5 Zpracovat a rozeslat členům OV tabulku nahlášených termínů ČS    T: ihned 
Janošek  
Žádáme odbory, které tak zatím neučinily, o nahlášení termínů konání svých členských 
schůzí. 
Delegování členů OV na členské schůze (ČS): Rožnov – Kallerová,  Zborovice – Vítek, 
Val.Mez. – Tkadlecová, další delegování budeme upřesňovat dle možností OV. Delegáti 
zpracují a předají na oblast krátkou zprávu o své účasti na ČS.   
Schváleny CP pro Tkadlecová, Kellerová, Vítek -  ČS odborů  
1/6 Zpracovat a rozeslat odborům doporučení k projednání na ČS.    
     T: ihned Janošek  
1/7 Zpracovat a rozeslat členům OV náměty pro jednání ČS.    
     T: ihned Janošek       
 
4.  Příprava oblastní konference  
OV se zabýval organizačním zajištěním konference:  Pozvánky, program, návrhem na 
ocenění funkcionářů odborů 
1/8  Rozeslat program, pozvánku a jednací řád odborům   T: do 31. 1. 2020 Janošek  
Zahájení konference plánujeme na 10:00. Přístup do sokolovny pro delegáty bude od 
9:30 ne dříve!!!! 
                            
5. Změna názvu oblasti  a sídla - co vše by bylo nutné změnit  
1/9 L.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.  
T: do 31. 1. 2020 
OV navrhuje nový název:  KČT, oblast Zlínský kraj  
 
6. Web oblasti - aktuální situace      
Poněvadž se zatím nepodařilo dohodnout  jednání nového správce webu J. Hučíka se 
stávajícím  správcem nedošlo k žádnému posunu   
Schválen CP pro J.Hučíka – jednání web oblasti  
 
7. Žádost o dotaci na značení 2020 (pěší,cyklo)  a vyúčtování 2019 – finální stav  
Žádost na značení pro rok 2020 je podána na KÚ     viz 10/3                                              
                    Vyúčtování dotace 2019 průběžně probíhá,   viz 10/4 
 
8. Aktuální informace ze značení  
D. Makyča a B.Sukovitá    podali stručnou aktuální informace o značení v roce 2019    
 
9.  Různé  
S diskuze vznikl požadavek zpracovat Smlouva o zprostředkování – výše provize 
 
 
 
 



 
 
 
OV zpracuje návrh oblastní smlouvy o zprostředkování v návaznosti na novou smlouvu o 
zprostředkování vedení KČT.  Tento návrh předloží na konferenci ke schválení. 
 T: do 15. 2. 2020 Homolka,  Janošek,  
 
Školení vedoucích turistiky – přihlášeno 13 zájemců a 3 zájemci na školení cvičitele 
turistiky. Školení vedoucích uskutečníme v termínu 17. - 18. 4. 2020 
1/10 Pověřit metodika Z.Drgu vypracováním rozpočtu školení   T: 31. 1. 2020 
Školení cvičitelů se pořádá v říjnu na Čiháku Pardubická oblast. Ověříme možnost 
přihlášení zájemců na toto školení      T: 31. 1. 2020  Janošek  
Stále je možné přihlašovat zájemce o vyškolení vedoucích turistiky do 22. 2. 2020    
na adresu:  zd.drga@email.cz 
 
OV schvaluje člena odpovědného za propagaci KČT, oblasti Valašsko-Chřiby  
Ing.Miloše Vítka  
 
OV schvaluje členy odpovědné za web oblasti Valašsko-Chřiby  Miriam Kallerovou a Jiří 
Hučík 
 
 
Schůzi v 18:30 po vyčerpání programu předseda ukončil  
 
Zapsal: Karel Janošek  
 
 
Další jednání OV bude v úterý 4. 2. 2020 ve Vsetíně. 
 
                                    


