HOROKLUB CHOMUTOV, Husova 83, 430 03 Chomutov

Zápis č. 3/2011
z pravidelného zasedání výboru Horoklubu Chomutov,
konaného v restauraci U kocoura v Chomutově dne 7.3.2011
Přítomni:

Leoš Dvořáček – předseda, Pavel Suchopárek – místopředseda, Jiří Šťastný – hospodář,
Milan Svinařík - člen výboru, Pavel Bohuněk - člen výboru

Nepřítomni: Bronislav Bandas - člen výboru, Jan Jansa - člen výboru
Probírané body z minulých zasedání:
1.1. Dotace z roku 2010 již byly všechny vyúčtovány. Na rok 2011 byla zatím podána žádost Nadaci
ČEZ, Ústeckému kraji do programů SPORT a Volný čas, Severočeským dolům, a.s., ČHS a
Městu Chomutov na činnost. Žádosti o dotace na granty na talenty od Města Chomutov jsou
připraveny k odevzdání. Zatím jsme obdrželi 10.000,- Kč na reklamu od Severočeských dolů,
a.s.. Dotace od ČHS na mládež nám letos nebyla přidělena.
Termín:
31.3.2011
Odpovídá: hospodář klubu
1.2. Výbor klubu projednal návrh na dotisk průvodce. Podklady ještě nejsou zcela zpracovány, ale již
se blíží do konečné fáze. Aktualizovaná verze oblastí Krušnohoří a Poohří by měla být vydána
v prvním pololetí letošního roku.
Termín:
duben 2011
Odpovídá: členové výboru
1.3. Bronislav Bandas navrhl aktualizovat seznam nováčků na webu, kteří ještě nemají splněnou
metodiku. Jarní metodika se uskuteční v sobotu 9.4.2011 v Perštejně.
Termín:
průběžně
Odpovídá: členové výboru
Nově probírané body:
3.1.

Jiří Šťastný seznámil výbor klubu s aktuální finanční situací klubu:
Stav bankovního konta ke dni 28.2.2011: 53.072,- Kč
Stav pokladny ke dni 28.2.2011:
20.838,- Kč.

3.2.

Nejbližší akce, kterých se mohou účastnit členové Horoklubu, jsou:
- Otvírání skal v sobotu 19.3.2011 v Trampské osadě Skaláci (bude upřesněno)
- Filmový festival Expediční kamera v pátek 25.3.2011 od 18.00 hod v kině Oko
- Valná hromada ČHS 26.3.2011 v Praze
- Valná hromada Horoklubu Chomutov 4.4.2011 od 17.30 hod v SKKS v Chomutově
- Jarní metodika 9.4.2011 v Perštejně
- Odpadkyáda 16.4.2011 v Tisé
- Petrohradské padání 30.4.2011

3.3. Jiří Šťastný informoval výbor klubu o účasti Martina Jecha na prvních lezeckých závodech pro
mládež v rámci Překližka Cupu, které se konaly v sobotu na boulderové stěně v Kladrubech u
Stříbra. Martin zde zvítězil v kategorii H4, k čemuž mu touto formou ještě jednou gratulujeme.
3.4. Výbor klubu rozhodl o opětovném přijetí Barbary Čechové, o vyloučení Radky Štejnarové a o
ukončení členství Hanky Hefnerové (na vlastní žádost).
3.5. Jiří Šťastný informoval výbor klubu o své účasti na jednání s OEAV dne 3.3.2011 v Praze. Na
schůzce bylo domluveno vydání katalogu OEAV s akcemi pro mládež, ve kterém budou za
Horoklub uvedeny dvě akce. Letní pískovcové soustředění mládeže v termínu 1.-3.7.2011
v Českém ráji a zimní metodický víkend v termínu 24. – 25. 1. 2012 v Kadani a na Sfingách. Za
uspořádání těchto akcí obdrží klub i instruktoři finanční odměnu.
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3.6. Výbor klubu rozhodl o uspořádání valné hromady klubu, která se uskuteční dne 4.4.2011 od
17.30 hod v SKKS v Chomutově s tímto programem:
1. přivítání a úvod
2. návrh řídícího VH a jeho schválení
3. návrh jednacího řádu VH a jeho schválení
4. seznámení s programem VH a jeho schválení
5. volba mandátové komise a její schválení
6. kontrola usnášeníschopnosti VH
7. zpráva o stavu členské základny
8. zpráva o činnosti klubu za rok 2010/2011
9. vyhlášení výsledků soutěže o největšího škodiče klubu za rok 2010
10. vyhodnocení klubových akcí za rok 2010/2011
11. zpráva o hospodaření klubu za rok 2010
12. volba výboru klubu pro období 2011/2012
13. návrh a schválení rámcového plánu činnosti na rok 2011/2012
14. návrh a schválení rozpočtu na rok 2011
15. schválení výše členských příspěvků
16. diskuse
17. návrh usnesení a jeho schválení
18. závěr
Členové výboru si připraví příslušné zprávy. Výbor klubu rozhodl, že v rámci valné hromady
budou odměněni i největší „Škodiči“ klubu a někteří další členové, kteří se starají o výcvik
mládeže a bezproblémový chod klubu. Celková výše odměn byla schválena ve výši 10.000,- Kč.

Příští měsíc se bude konat valná hromada Horoklubu Chomutov, která se uskuteční
dne 4.4.2011 od 17.30 hod v SKKS v Chomutově.

V Chomutově 8.3.2011

Zapsal: Jiří Šťastný
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Schválil: Leoš Dvořáček
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