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Zápis z výroční členské schůze odboru Klubu českých turistů a oddílu turistiky při TJ 

Spartak Rokytnice nad Jizerou konané dne 15. prosince 2017 v restauraci „U 

Mojmíra“ v Horní Rokytnici nad Jizerou. 

Členské schůze odboru KČT v Rokytnici nad Jizerou se zúčastnilo celkem 41 členů a 1 
host: Jan Tom – předseda KČT Liberecké oblasti, který narychlo přivezl kalendáře 
turistických akcí pro Liberecký kraj.  
Počet evidovaných členů KČT a oddílu turistiky bylo 65 osob (z toho 3 členové do 18 
let nemohou volit) – tedy celkem 62 členů s právem volit. Vzhledem k účasti 41 
osob, tj. nadpoloviční většiny členů odboru KČT a oddílu turistiky –  dle stanov KČT a 
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, o. s., se tímto stala členská schůze 
usnášeníschopná.  
 

1. Zahájení výroční členské schůze a přivítání všech členů včetně 

seznámení s navrženým programem a hlasováním o jeho schválení 

přednesl předseda KČT Jaroslav Hejral. Bez připomínek schválen. 

2. Návrh volební, návrhové a mandátové komise ve složení: Marcela 

Hančová, Miroš Hanč, Jana Sajdlová - schváleni bez připomínek. 

3. Začátkem před zprávami o činnosti proběhlo slavnostní ocenění 

zasloužilých členů s předáním diplomů Za mimořádně prospěšnou 

činnost pro Klub českých turistů a českou turistiku obdrželi Veřejné 

uznání II. stupně – diplom s medailí: Miroslav Kavan a Zdeněk 

Šimůnek, 

Veřejné uznání III. stupně - diplom obdržely: Anna Erlebachová, Ivana 

Fischerová, Marcela Hančová a Danuše Šimůnková, 

Čestné uznání odboru obdržely: Hana Hejralová a Halka Rusčaková.  

K životním jubileím v roce 2017 byly dodatečně slavnostně předány 

upomínkové knihy: Zdeněk Šimůnek (85 let) a Miroslav Kavan (60 let). 

Minutou ticha byla uctěna památka zesnulého dlouholetého člena KČT 

pana Josefa Kmínka.  

4. Zprávu o činnosti odboru KČT za rok 2017 přednesl předseda KČT 

Jaroslav Hejral. Antonín Sajdl přednesl zprávu o účasti na jednotlivých 

akcích. Výroční schůze bere zprávy na vědomí. 

5. Zprávu o činnosti značkařů za uplynulé období roku 2017 přednesl Petr 

Rosůlek. Výroční schůze bere na vědomí.  

6. Zprávu o hospodaření včetně rozboru jednotlivých položek 

hospodaření přednesla hospodářka Eva Konířová. Výroční schůze 

schvaluje. 
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7. Zprávu revizní komise ve složení Marcela Hančová a Anna Erlebachová 

o kontrole jednotlivých účtů a položek v účetní evidenci za uplynulé 

období podala Marcela Hančová. Výroční schůze schvaluje. 

Plán turistických akcí na následující období, tj. prosinec 2017 až duben 

2018 přednesl Jaroslav Hejral – vzato na vědomí (účastníci obdrželi 

plán v tištěné podobě). 

8. Volba delegátů na konferenci TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou. Po 

sečtení volebních lístků volební komisí přednesl výsledky voleb Miroš 

Hanč. Bylo zvoleno 6 delegátů na konference TJ Spartak pro příští 

období roku 2018: 

 

➢ Antonín Sajdl  

➢ Ivana Fischerová  

➢ Roman Rusčak  

➢ Jaroslav Hejral  

➢ Rostislav Šturma  

➢ Petr Rosůlek  

Zvoleni byli 3 náhradníci: 

➢ Miroslav Jína 

➢ Petr Ježek  

➢ Jaroslava Šaldová 

 

9. Diskuse. 

10. Závěrečný návrh usnesení z výroční členské schůze přednesl Miroš 

Hanč - bez připomínek schválen. 

11. Závěr - promítání snímků členů z cest po světě a volná zábava. 

Poznámka: před členskou schůzí a v jejím průběhu byly vybrány 

členské příspěvky KČT a současně předány známky KČT na příští rok 

2018. 

 

V Rokytnici nad Jizerou dne 16.12. 2017   zapsala: Marcela Hančová 


