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USNESENÍ 
X. VALNÉ HROMADY OB ČANSKÉHO SDRUŽENÍ LDT  II.TURNUS  

ze dne 7. února 2014 
 
Volba mandátové komise: Jan Mareš, Marta Kopecká 
 
Volba návrhové komise: Magdaléna Bínová, Gabriela Dostálová 
 
 
VALNÁ HROMADA schválila program a jednotlivé příspěvky: 
 
1. Výroční zprávu za rok 2013 - přednesenou H. Kubínovou 
 
2. Zprávu o hospodaření za rok 2013 - přednesenou S. Kubínem 
 
3. Zprávu revizní komise za rok 2013 - přednesenou J. Neumanem a F. Pavlíkem 
 
4. Plán činností pro rok 2014 – přednesený J. Abrahamčíkem: 
 
Priorita:  

a) připravit a organizačně zajistit letošní tábor v termínu 12. až 26. července 2014 
b) zpracovat téma letošní CETEH podle předlohy „Egypťan Sinuhet“  

 
Jednotlivé cílené aktivity: 
 
17. až 19. ledna 2014 - Lyžařský víkend v Albrechticích na Rozkošce 

(garanti: V. a V. Benešovi) 

Únor 2014 - Výbor sdružení vypracuje pro X. Valnou hromadu  
zprávy za rok 2013: Výroční, Hospodaření a Plán činnosti pro rok 2014 
(garanti: H. Kubínová, J. Abrahamčík, S. Kubín) 

Březen 2014 - dále připraví účetní uzávěrku a daňové přiznání pro Finanční úřad 
(garanti: H. Kubínová, S. Kubín) 

18. až 21. dubna 2014 - Velikonoční prázdniny s netradičními koledníky 
(garanti: P. a H. Kubínovi) 

Duben až květen 2014 - Proškolení pracovníků táborů a zotavovacích akcí: 
Hlavní vedoucí a ZZA dle zadaných termínů ČČK a MŠMT 
(garant: H. Kubínová)  

25. až 27. dubna 2014 - „Čarodějnice“ + příprava CETEH, vodáckých akcí apod. 
(garanti: J. Neuman a H. Kubínová) 

7. až 11. května 2014 - Jarní Sázava XX. - upřesněno ve Věstníku „Vodácké sekce“ 
(garanti: P. a S. Kubínovi, V. a V. Benešovi a V. Šturma) 

1. června 2014 - MDD - Pražský Fantóm. Téma: ,,Pyramidální záležitosti“. 
(garanti: J. Abrahamčík a J. Gabrielová) 

13. až 15. června 2014 - Praktikum na Rio VII. - upřesněno ve Věstníku „Vodácké sekce“  
(garanti: P. Kubín a V. Šturma, V. a V. Benešovi); rámcový plán tábora, jídelníček, 
CETEH aj. 

27. až 29. června 2014 - Stavění a příprava táborové základny. 
(garanti: mužská část sdružení) 
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28. června až 5. července 2014 - „Velká voda XXV.“ - sjíždění řeky ,,Stará řeka Lužnice“ - 
upřesněno ve Věstníku „Vodácké sekce“ (garanti: P. Kubín, K. Štěpánková, V. a V. 
Benešovi) 

9. července 2014 - Žluté lázně - rozdělení do oddílů, doplnění seznamů a příprava na odjezd na tábor 
(garanti: všichni pracovníci II. turnusu) 

12. až 26. července 2014 - II. TURNUS TÁBORA s letošní CETEH „Egypťan Sinuhet“ (garanti: 
všichni pracovníci II. turnusu) 

16. až 21. srpna 2014 - Letní Vltava XIV. - upřesněno ve Věstníku „Vodácké sekce“ (garanti: P. 
Kubín, H. Součková, V. Šturma, K. Štěpánková 

25. až 28. října 2014 - Podzimní prázdniny 
(Garanti: S. Kubín, V. Šturma, J. Neuman a H. Součková) 

29. listopadu 2014 - „Arbesácký turnaj“ ve squashi a šipkách 
(bude upřesněno dle požadavků organizátorů) 

prosinec 2014 - Vánoční besídka - koncert skupiny Negativ 
(garanti: všichni členové sdružení LDT Borovany) 

 
P. Kubín a D. Simon zpracují a budou prezentovat na našich webových stránkách – 
www.LDTBorovany.cz – veškeré akce, ať už kamera - YouTube - nebo prezentace a 
fotodokumentace. P. Kubín rozešle novoročenky s DVD fotek pro děti z tábora. 
 
Vodácké akce a přílohu „V ěstník“  - upřesní a prezentuje na webových stránkách P. Kubín. 
 
 
5. Schválení členů revizní komise pro rok 2014: Jana Marešová, Tereza Jelínková 
 
6. Diskuze: 
� Pavel a Standa K. – návrh na našich www stránkách vytvořit on-line formulář pro rezervaci 

pobytu na LDT (zjednodušení pro rodiče při přihlášení dětí). Zajistí Honza A. a Pavel K. 
� Helča K. – návrh na rekonstrukcí jídelny. Štěpán G. připraví výkresovou dokumentaci a rozpočet 

pro rekonstrukci jídelny na táboře v Hubenově. 
� Helena Kubínová upozornila na nový občanský zákoník: u sdružení, kde ke změně dochází 

automaticky ze zákona, není nutné se znovu registrovat či přeregistrovávat, jak o tom zpočátku 
informovala některá média. Nicméně požádá o změnu údajú – jako změnu názvu apod., jelikož 
toto musí samy spolky do rejstříku doplnit do dvou let ode dne nabytí účinnosti nového 
občanského zákoníku. 

 
7. Návrhová komise dala hlasovat o tomto usnesení 

 a 
X. Valná hromada jednomyslně schvaluje toto usnesení ze 7. února 2014 
 
 
Vypracovaly: Gabriela Dostálová, Magdaléna Bínová 
 


