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Zápis č.2/2017 ze schůze výboru TOSP 
 

 
Přítomni : J.Netušilová, V.Pícl, A.Rousková, J.Tomišková, V.Vavřina 
 
 
Dotace 2017 
TOSP žádal o tyto dotace  : 
Magistrát Pce - Podpora sportu pro děti a mládež – 3 000 Kč vyplaceno 
Magistrát Pce - Podpora volného času – 5 000 Kč vyplaceno 
Synthesia - 10 000 Kč vyplaceno 
Retia – 15 000 Kč vyplaceno 
KČT – mládež – přiděleno 760 Kč 
KČT – senioři – přiděleno 2070 Kč 
 
Vzhledem k tomu, že TOSP získal dotace  v uvedené výši, odsouhlasil výbor zvýšení dotací pro členy TOSP od 
1.7.2017 do 31.12.2017 takto : 
 
 Na jednodenních  tuzemských pěších, cyklistických či lyžařských akcích přísluší  příspěvek: 
- dětem a mládeži do 25 let (včetně) příspěvek ve výši skutečně zaplaceného jízdného, nejvýše 120 Kč 
- vedoucímu akce přísluší příspěvek ve výši skutečně zaplaceného jízdného. Při dopravě vlastními auty se 
za skutečné jízdné počítá 0, 50 Kč/km a to do výše skutečně ujetých km, které se nesmějí lišit od nejkratší 
možné trasy o více než dvojnásobek druhé odmocniny délky nejkratší možné trasy 
 
Na autokarových zájezdech je poskytována sleva z ekonomické výše účastnického poplatku na každý den : 
- dětem a mládeži do 25 let (včetně)  120 Kč 
- dospělým  50 Kč 
- vedoucímu zájezdu je hrazena celá doprava a příspěvek na ubytování 150 Kč za noc 
 
U vícedenních tuzemských pěších, cyklistických či lyžařských akcí s veřejnou dopravou ( či vlastními auty) a 
s placeným ubytováním přísluší účastníkům příspěvek na každý den : 
- dětem a mládeži do 25 let (včetně)  120 Kč 
- dospělým  50 Kč 
- vedoucímu akce je hrazena doprava ve výši skutečně zaplaceného jízdného a ubytování 150 Kč za noc 
 
Na akci Podzim na Šumavě 2, jubilejní 30. Ročník setkání všech turistů TOSP a seminář vedoucích, se 
zvyšuje všem členům nad 25 let příspěvek o 100 Kč nad rámec dotací, to je na 300 Kč. 
 
Pro akce veřejnou dopravou  přísluší jednorázový příspěvek 100 Kč všem členům starším 25 let, kteří se 
zúčastnili v roce 2017 alespoň dvou akcí veřejnou dopravou  
 
Seznam členů, kteří budou mít nárok na stokorunový  příspěvek, vypracuje  Jitka Netušilová na základě 
vyúčtování jednotlivých akcí v letošním roce. Příspěvek se bude vyplácet na výroční členské schůzi v lednu 
2018. 
 
 
 
 



 
Směrnice TOSP č. 1/2017 
Byla projednány připomínky k  návrhu směrnice TOSP č.1/2017, kterou vypracoval V. Pícl. Konečné znění 
směrnice bude projednáno na příští schůzi výboru.  
 
 
 
Kalendář akcí 2018 
V červnu vyzval metodik V. Vavřina jednotlivé vedoucí turistiky k zasílání akcí do plánu na rok 2018. Zatím 
návrhy svých akcí zaslali : I. Jehličková, M. Jehlička, M. Pecháčková, Z. Pražák, A. Rousková, D. Šebesta, 
J.Trávníček 
 
 
V Pardubicích 18.7.2017                                                                     Zapsala :  Jitka Netušilová 
 
  


