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USNESENÍ 
VIII. VALNÉ HROMADY OB ČANSKÉHO SDRUŽENÍ LDT BOROVANY II.  

ze dne 24. 2. 2012 
 
Volba mandátové komise: Majda Bínová, Míša Kubínová 
 
Volba návrhové komise: Dan Simon, Pavel Kubín 
 
 
VALNÁ HROMADA schválila program a jednotlivé příspěvky: 
 
1. Výroční zprávu za rok 2011 - přednesenou H. Kubínovou 
 
2. Zprávu o hospodaření za rok 2011 - přednesenou S. Kubínem 
 
3. Zprávu revizní komise za rok 2011 - přednesenou V. Šturmou a J. Marešem 
 
4. vyloučení M. Podzimkové 
Na základě revizní zprávy o úmyslném poškozování zájmů občanského sdružení LDT Borovany II. a 
hrubém porušování stanov slečnou Martinou Podzimkovou - čl. odst. 2 písm. b), c), d) - byly 
předneseny i další skutečnosti, jako např. nepředání účetnictví z let minulých nově zvolenému 
hospodáři Standovi K. a to ani na několikeré písemné vyzvání, nebo podlé vylákání chladícího 
zařízení sdružení v prosinci 2011 na Honzovi A. sl. Podzimkovou a následnému nevydání (zcizení) 
v lednu 2012 na akci sdružení - i jiných zjištění podala H. Kubínová jako předseda návrh na 
vyloučení Martiny Podzimkové ze sdružení podle článku IV. odst. 5) stanov LDT Borovany II. 
Následně proběhlo hlasování přítomných členů na VIII. Valné hromadě takto: 
pro – 16 přítomných členů 
proti – 0 přítomných členů 
zdrželo se – 6 přítomných členů 
 
5. Plán činnosti pro rok 2012 - přednesený H. Kubínovou 
 

a) připravit a organizačně zajistit letošní tábor v Borovanech v termínu  
18. července až 1. srpna 2012. 

b) zpracovat téma letošní CETEH podle románové předlohy K. Čapka: „VÁLKA S MLOKY“ . 
 
7. až 18. ledna 2012 - Výbor sdružení vypracuje Projekty pro 2012 - akce sdružení LDT Borovany 

pro dotační programy MŠMT a MÚ a Mag. hl. m. Praha. 
Dále připraví účetní uzávěrku projektu 2011. 
(garanti: S. Kubín a H. Kubínová) 

19. až 22. ledna 2012 - Lyžařský víkend v Albrechticích na Rozkošce. (garanti V. + V. Benešovi) 

24. únor 2012 - Výbor sdružení vypracuje pro VIII. Valnou hromadu  
Zprávy za rok 2011: Výroční, Hospodaření a Plán činnosti pro rok 2012. 
(garanti: H. Kubínová, J. Abrahamčík, S. Kubín) 

Březen 2012 - dále připraví účetní uzávěrku a daňové přiznání pro Finanční úřad. 
(garanti: H. Kubínová a S. Kubín) 

6. až 9. dubna 2012 - Velikonoční prázdniny s netradičními koledníky. 
(garanti: P. a H. Kubínovi) 
  Nabídka na Velikonoce na táborové základně. 

27. dubna až 1. května 2012 - Brigáda na základně v Borovanech při stavbě nových WC buněk 
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-„Čarodějnice“ pro dámskou část osazenstva a děti 
- příprava CETEH- „VÁLKA S MLOKY “ . 
(garanti: všichni členové sdružení LDT Borovany ) 

Květen a červen 2012 - Proškolení pracovníků tábora: Hlavní vedoucí a ZZA dle zadaných termínů 
ČČK a MŠMT. 
(garant H. Kubínová) 

5. až 8. května 2012 - Jarní Sázava - upřesněno ve Věstníku „Vodácké sekce“ - příloha. 
(garanti: P. Kubín a V. Šturma) 

3. června 2012 - MDD - Pražský Fantóm a Mloci Karla Čapka. 
(garanti: Gába Dostálová, Majda Bínová, Kája Kubín) 

8. až 10. června 2012 - Praktikum na RIO - upřesněno ve Věstníku „Vodácké sekce“. 
(garanti: P. Kubín, V. Šturma, V. a V. Benešovi) 
Rámcový plán tábora, jídelníček, CETEH. 

29. června až 1. července 2012 - Stavění a hlídání táborové základny v Borovanech. 
(garanti: mužská část sdružení) 

30. až 7. července 2012 - „Velká voda“ - sjíždění řeky Otavy - upřesněno ve Věstníku „Vodácké 
sekce“ - příloha. 
(garanti: P. Kubín, K. Štěpánková a V. a V. Benešovi) 

16. července 2012 - Žluté lázně - rozdělení do oddílů, doplnění seznamů a příprava na odjezd do 
Borovan. (garanti: všichni pracovníci II. turnusu) 

18. července až 1. srpna 2012 - II. TURNUS TÁBORA V BOROVANECH s letošní CETEH 
podle románové předlohy K.Čapka:„VÁLKA S MLOKY“ .  
(garanti: všichni pracovníci II. turnusu) 

18. až 23. srpna 2012 - Letní Vltava - upřesněno ve Věstníku „Vodácké sekce“ - příloha. 
(garanti: P. Kubín, K. Štěpánková a J. Nykodýmová) 

28. až 30. září 2012 – Prázdniny a svátek sv.Václava - Výlet a cykloturistika v okolí Zbraslavic. 
 (bude upřesněno dle nabídky a požadavků organizátorů). 

25. října až 28. října 2012 - Podzimní prázdniny na horách spolu s OS Borůvkovany. 
(bude upřesněno dle nabídky a požadavků organizátorů). 

listopad 2012 - „Arbesácký turnaj“ ve squashi a šipkách 
(bude upřesněno dle požadavků organizátorů). 

prosinec 2012 - Vánoční besídka - koncert skupiny Negativ. 
 
Vodácké akce a přílohu „V ěstník“  - upřesnil a prezentuje na web. stránkách P. Kubín 
 
 
6. Schválení členů revizní komise pro rok 2012: Jarča Gabrielová a Lída Borůvková 
 
7. Diskuze: 
 
Vláďa Š.: Upřesnil a žádal, aby jsme si všichni upřesnili termíny na táboře, tak aby vaření a kuchyň 
mohla fungovat bez problému. 
Honza M.: - Kdo chce pracovat na táboře, musí být členem sdružení. 
Pavel K.: - Upozornil na letošní zvedání cen potravin a všeho o cca 20% (cena tábora zachována). Je 
nutné vést kampaň náboru dětí na tábor, tak aby byl plný stav. Je nutné zapojit do této kampaně 
všechny známé, příbuzné, školy, firmy apod. 
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8. Návrhová komise dala hlasovat o tomto usnesení 

 a 
VIII. Valná hromada jednomyslně svaluje toto usnesení z 24. 2. 2012 
 
 
 
 
Vypracovali: Pavel Kubín a Dan Simon 
 


