
Zápis 
ze setkání Senior klubu dne 16. 6. 2022 

v klubovně v DPS ve V. Úpě 
  
 

Přítomno: 19 členů      Hosté: starosta Tomášek 
 
 
Program: 1. členské záležitosti - narozeniny, noví členové 
        2. informace - zájezdy 
                 3. diskuze 
 
 
1. Členské záležitosti - narozeniny:  Sedláčková, Rousková, Hrdličková, Leboóvá 
 
2. Informace - zájezdy:  Švýcarsko - doprava do TU - zajistí část Ivo Trpkovič a 
          část odveze p. Spišák taxíkem od Hosp.na Peci 
    - Noc na Karlštejně 30. 6. - odjezd ve 14 hod. od Hospody na Peci zajistí autobus 
 p. Kouly 
 
   Poté p. starosta informoval o výstavbě v Úpě a o záměru zřídit lékárnu a ordinaci 
praktického lékaře v nové výstavbě včetně další obslužnosti. 
Informoval také o schválení navýšení dotace pro Senior klub o 20 tis.Kč do konce roku.  
K tomuto bodu byla rozpoutána diskuze - jak je možné, že je dotace vyčerpána už 
   v pololetí - bylo zodpovězeno, že se konaly navíc 2 zájezdy přecházející z r. 20 a 21,  
-  další názor byl, že by se v rámci úspor neměl dávat příspěvek členům, kteří nemají  
   bydliště v Peci nebo Úpě - ozvali se členové, kteří bydlí mimo, jestli mají ukončit  
   členství, k tomu se  vyjádřil i starosta, že Klub je otevřený spolek, který přijímá  
   členy, kteří mají zájem být členy a účastnit se činnosti Klubu a neměl by být   
   problém, kde bydlí. Stejné je to i s členskou základnou ve Slovanu v Peci, kde jsou  
   také mimopecčtí.  
Otázkou je, jestli navyšovat členskou základnu do nekonečna. Což není ani úmyslem 
   vedení Klubu. Ale je s podivem, že při počtu 53 členů se zájezdů účastní jen do 20  
   členů.  A noví členové jsou vybíráni a schvalováni podle jejich zájmu a účasti na akcích  
   Klubu. 
Pak bylo předsedkyni vytčeno, že neinformuje o čerpání a stavu financí Klubu, což 
   zmíněná dementovala tím, že na Mikulášské schůzce, která je poslední v roce, 
   seznamuje základnu ve shrnutí roku s činností i financemi. A každý člen má možnost  
   se seznámit s výdaji, ale je potřeba požádat předem, aby pokladní donesla knihu.  
Další výtka byla, že není čl. základně znám výbor Klubu - bylo zodpovězeno,  
   poté byl vznesen požadavek na schválení nových členů výboru člen. základnou 
   a schválení rozpočtu na akce na příští rok čl. základnou. 
 
Za další byla informace o končící platnosti bankovek. 
 
Příští schůzka bude 21. července 2022 od 13.30 hod. v klubovně. 

 
Zapsala: předsedkyně 
               21. 6. 2022



 
            
 
  

 


