Klub českých turistů Slovan Pardubice
Evropský spolkový dům, Pernštýnské náměstí 55, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice

Usnesení z výročního členského shromáždění
KČT Slovan Pardubice
svolaného výborem Klubu na středu 17. ledna 2018
Místo konání: restaurace Staré Časy v Havlíčkově ulici č. p. 1080, Pardubice

Výroční shromáždění KČT Slovan Pardubice:
Vyslovuje poděkování
• funkcionářům, vedoucím a cvičitelům za práci v r. 2017 a řadovým členům za pomoc při ZJTS 2017
Schvaluje:








výroční zprávu předsedy J. Ehrenbergera o činnosti klubu v r. 2017
zprávu o hospodaření klubu v r. 2017
dodatečné zařazení výletu „Raxalpe The best of Elisabeth 2018“ v termínu 14. - 21. 7. 2018
do plánu akcí klubu v r. 2018
plán činnosti klubu v r. 2018
delegáta na oblastní konferenci KČT: doc. Ing. Josefa Kotyka CSc.
kandidáta do voleb nového OV KČT na funkci místopředsedy: doc. Ing. Josefa Kotyka CSc.
delegáta na valnou hromadu PSO: Ing. Jiřího Ehrenbergera

Bere na vědomí:








udělení diplomu pro KČT Slovan Pce za dlouholeté pořádání turistické akce pro veřejnost 60.
ročník „Výstup na Kralický Sněžník“ od KČT a podepsaného předsedou KČT Mgr. V. Chvátalem
udělení veřejného uznání III. stupně odboru KČT Slovan Pce za mimořádně prospěšnou
činnost pro KČT a českou turistiku od KČT Pardubický kraj
udělení veřejného uznání III. stupně J. Ehrenbergerovi st. a J. Kotykovi za mimořádně
prospěšnou činnost pro KČT a českou turistiku od KČT Pardubický kraj
udělení čestného uznání oblasti KČT za dlouholetou úspěšnou a obětavou práci pro turistiku
P. Dračínskému, L. Ďatkovi, D. Ehrenbergerové, L. Chládkovi, I. Střížovi a K. Vytřasovi od KČT
Pardubický kraj
informace o aktuálním dění v KČT a pozvání na ZJTS 2018 do Vysokého Mýta
výsledky turistických soutěží NTO a PCA
zprávu revizní komise za r. 2017

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy přítomných a je závazné pro činnost klubu v r. 2018.

......................................................................................
Ing. Jiří Ehrenberger - předseda KČT Slovan Pardubice
KČT Slovan Pardubice
67 let nepřetržité činnosti
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