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1. Pozvání  

na Valnou hromadu Šumperského horolezeckého klubu HORAL, která se bude konat v pátek 28. 

11. 2014 v Music Machine, Hlavní třída 10, Šumperk,  

prezentace od 17:30 hod., začátek v 18:00 hod. 

Během prezentace bude možno zaplatit roční příspěvky, zapsat se do seznamu zájemců o 

zahraniční pojištění Alpenverein. 

 

Program:   

  1.  Schválení předsednictva VH a volba mandátové a návrhové komise  

  2.  Schválení jednacího řádu a protokolu poslední VH 

  3.  Roční zpráva  

  4.  Zpráva o revizi hospodaření   

  5.  Návrh o členských příspěvcích pro rok 2016 

  6.  Hospodaření 2014 a plán 2015 

  7.  Plán akcí 2015 

  8.  Pocty  

  9.  Revize stanov 

10.  Vydání provozních řádů 

11.  Přijetí nových členů  

12.  Diskuse  

13.  Schválení návrhů 

14.  Usnesení  

 

 

 

ÚČAST  ČLENŮ  NUTNÁ !!! 

VEČEŘE ZDARMA ZAJIŠTĚNA PRO PRVNÍCH  30  PŘÍCHOZÍCH !!! 
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2. Příspěvky na rok 2015 : 

 
Na VH 2014 byla odsouhlasena výše ročních příspěvků do Horalu   0 Kč 

 

Příspěvky do ČHS jsou :   

mládež do 18 let         100 Kč 

Junioři 19 – 25 let         300 Kč  

Člen do 60 let (1994 – 1953)       400 Kč 

Člen nad 60 let (1952 a starší)                  0 Kč 

Děti a mládež do 18 let v rámci rodinného členství (alespoň 1 rodič je v ČHS)  0 Kč 

 

Termín zaplacení příspěvků ČHS je 30.11.2014. 
 

 

Zájemce o „Kombinované členství ČHS + AV“, jehož velikost závisí na schválené dotaci Horalu 

na VH, může tak učinit až na konci VH (28.11.), nebo pozdějším zasláním na  

účet u KB  5831620297 / 0100 (var. symbol = Tvé rodné číslo)  

 

do 15.12.2014 !!! 

 
 „Kombinované členství ČHS + Alpenverein“ - 2015: 

 

ČHS se zatím se společností ALPY nedohodl na zvýhodněných příspěvcích pro své členy na rok 

2015.  Zatím je výše příspěvku dána prostým součtem příspěvků na Alpenverein a ČHS. Jednání 

pokračuje a výsledek má být znám v druhé polovině listopadu 2014.  

 

Horal bude zajišťovat jednak „Kombinované“ i „Individuální“ členství v Alpenverein. Seznamy 

budou pro zájemce na VH. Dotace Horalu pojištění AV je navržena 500 Kč - ke schválení na VH. 

Zájemce o průkaz ČHS + Alpenverein (tzv. „Kombinované členství“) tedy (s dotací Horalu, 

bude-li schválená na VH) jednorázově pdp bude platit 1.050(resp. 765, resp. 715,-). 

Zájemce jen o průkaz Alpenverein s dotací Horalu (pdp) „A“    – 1.050 Kč 

     „B(junior, senior, partner)“  –     715 Kč 

. 
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3. Plnění rozpočtu 2014 k 30. říjnu: 

 

Výdaje Plán   

plnění k 

30.10.2014   pdp 31.12. 

            

Podpora činnosti 35 000 Kč 35 000 Kč   20 598 Kč   

Pocty a ocenění výkonů 5 000 Kč   0 0% 100% 

Podpora činnosti  5 000 Kč   4998 100% 100% 

Příspěvek na boulder centrum 

Špk 10 000 Kč   100 

1% 

1% 

Alpenverein 15 000 Kč   15500 103% 103% 

Školení 0 Kč   0   0% 

Metodická činnost 0 Kč   0   0% 

Podpora prezentace 15 000 Kč 15 000 Kč   7 858 Kč   

Závody (Patnáctka, Horokros, 

Bašta, Boulder Session) 10 500 Kč 

* dle 

sponzorů 7858 

75% 

100% 

Prezentace klubu 0 Kč 

 
0 0 0% 

Vývěska, kronika 1 000 Kč 

 
0 0 0% 

Digitalizace kroniky 1 000 Kč 

 
0 0 0% 

Správa webu a domény 2 500 Kč   0 0 100% 

Společenské akce 12 000 Kč 12 000 Kč   3 124 Kč   

Výroční schůze 4 000 Kč 

 
0 0 100% 

Mikuláš 8 000 Kč   0 0 100% 

Provozní výdaje 12 000 Kč 12 000 Kč   3 124 Kč   

Účetnictví  - vedení 8 000 Kč 

 
1200 15% 100% 

Provozní režie 4 000 Kč 

 
1924 48% 100% 

Časopis Plesnivec 0 Kč   0 0   

Ostatní 9 000 Kč 9 000 Kč   4 500 Kč   

Průkazy ČHS pro členy 3 000 Kč 

 
2000 0 100% 

Pamětní deska   

 
2500     

Odměna za práci předsednictva 6 000 Kč   0 0 100% 

Celkem   83 000 Kč   39 204 Kč 
 

    

47% 

 

      Předpoklad výdajů do konce roku: Horování 2 600 Kč 
   

 

Vedení 

účetnictví 6 800 Kč 

   

 

Webová stránka 3 350 Kč 

   

 

Pocty 5 000 Kč 

   

 

Valná hromada 4 000 Kč 

   

 

Mikuláš 8 000 Kč 

   

 

Odměny  6 000 Kč 

   

      Výdaje budou letos nižší - budeme v plusu cca 34000 Kč, 
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Příjmy: Plán   

plnění k 

30.10.2014   pdp 31.12. 

Příjem z příspěvků:   3 000 Kč   5 000 Kč   

Klubové příspěvky 0 Kč   0 0% 0% 

Vybrané příspěvky pro ČHS 3 000 Kč   2000 67% 67% 

Příspěvky od nováčků 0 Kč   3000     

Příjem z majetku:   70 000 Kč   71 291 Kč   

Příjmy z půjček 48 000 Kč   33891 71% 100% 

Dividendy ČEZ 22 000 Kč   37400 170% 170% 

Úroky na běžném účtu 0 Kč   0 0 0% 

Dotace   0 Kč   0 Kč   

Příspěvek z ČUS 0 Kč   0 0 0% 

Dotace z ČSTV – rezervní fond 0 Kč   0 0 0% 

Příspěvek od města Šumperka 0 Kč   0 0 0% 

Příspěvek od Olomouckého kraje 0 Kč   0 0 0% 

Příjem na závody:   10 500 Kč   10 750 Kč   

Smlouva za reklamu - Kubíček 6 000 Kč   6000 100% 100% 

Smlouva za reklamu - Tilak 2 000 Kč   0 0 100% 

Horokros - startovné 2 500 Kč   3750 150% 150% 

sponzorský dar - Horokros SHM 0 Kč   1000     

Celkem   83 500 Kč   87 041 Kč 
 

    

104% 

   

    Předpoklad příjmů do konce 

roku: Úroky 20 000 Kč 

    Tilak 2 000 Kč 
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4. Návrh hospodaření pro rok 2015 : 

 

Výdaje     

Podpora činnosti 35 500 Kč 35 500 Kč 

Pocty a ocenění výkonů 5 000 Kč   

Podpora činnosti  5 000 Kč   

Příspěvek na boulder centrum Špk 10 000 Kč   

Alpenverein 15 500 Kč   

Školení 0 Kč   

Metodická činnost 0 Kč   

Podpora prezentace 15 000 Kč 15 000 Kč 

Závody (Patnáctka, Horokros, Bašta, Horování) 10 500 Kč * dle sponzorů 

Prezentace klubu 0 Kč   

Vývěska, kronika 1 000 Kč   

Digitalizace kroniky 1 000 Kč   

Správa webu a domény 2 500 Kč   

Společenské akce 12 000 Kč 12 000 Kč 

Valná hromada 4 000 Kč   

Mikuláš 8 000 Kč   

Provozní výdaje 13 500 Kč 13 500 Kč 

Účetnictví  - vedení 8 000 Kč   

Provozní režie 5 500 Kč   

Časopis Plesnivec 0 Kč   

Ostatní 9 000 Kč 9 000 Kč 

Průkazy ČHS pro členy 3 000 Kč   

Odměna za práci předsednictva 6 000 Kč   

Celkem   85 000 Kč 
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Příjmy:     

Příjem z příspěvků:   4 500 Kč 

Klubové příspěvky 0 Kč   

Vybrané příspěvky pro ČHS 3 000 Kč   

Příspěvky od nováčků 1 500 Kč   

Příjem z majetku:   74 500 Kč 

Příjmy z půjček 56 500 Kč   

Dividendy ČEZ 18 000 Kč   

Úroky na běžném účtu 0 Kč   

Dotace   0 Kč 

Příspěvek z ČUS 0 Kč   

Dotace z ČSTV – rezervní fond 0 Kč   

Příspěvek od města Šumperka 0 Kč   

Příspěvek od Olomouckého kraje 0 Kč   

Příjem na závody:   11 000 Kč 

Smlouva za reklamu - Kubíček 6 000 Kč   

Smlouva za reklamu - Tilak 2 000 Kč   

Horokros - startovné 3 000 Kč   

Celkem   90 000 Kč 
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5. Plán akcí 2015 : 
 

Výzva pro členy oddílu, aby se stali „garanty“ a svou akci včlenili na VH do „Plánu akcí“!!! 

 
  kde akce garant 

17.1. Paprsek Patnáctka Churavý 

březen skalky  hromadná akce Tichý 

duben Sokolka Veteráni + brigáda výbor 

duben Bradlo Gastro + brigáda výbor 

květen Králec Běh na Baštu Janů 

květen Palice, Drátník hromadná akce výbor 

Srpen Alpy hromadná akce ? 

18.10. Šumperk Horokros - 30. ročník Churavý 

27.11. Šumperk Valná hromada předseda 

28.11. Šumperk Horování výbor 

6.-7.12. Severomoravská 

chata 

Mikuláš výbor 

26.12. Sokolka Štěpán výbor 

 

 

6. Platné provozní řády klubu: 

 
PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ NOVÉHO ČLENA 

  
    Šumperský horolezecký klub Horal Šumperk je občanské sdružení, které se řídí 

odsouhlasenými stanovami (odkaz). O přijetí nového člena musí rozhodovat Valná hromada na 

základě písemně podané přihlášky. Přihláška musí být podána písemně minimálně 30 dnů před 

zahájením Valné Hromady některému členu z výboru (odkaz). Valná hromada se obvykle koná 

v listopadu, proto doporučujeme, aby přihlášky nových členů byly doručeny nejpozději do 30. září 

kalendářního roku.  

  

Přihláška musí obsahovat:  
    Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a souhlas dvou garantů ze současných členů , e-mail, 

telefonický kontakt. 

  

Kdo je garant: 
    Garant je osoba, která na valné hromadě prohlašuje, že nově přijímaný člen splňuje všechny 

předpoklady dle stanov. Zároveň garant musí zajistit pro nově přijatého člena jakoukoli podporu 

pro nového člena v podobě předání informací o působení oddílu, zvyklostí apod. 

  

Jak získat garanta: 
    Nejlepší cesta k získání garanta je návštěva klubové schůze a domluva na lezení v některé 

oblasti a seznámení s funkcí oddílu, přidání informací garantovi o záměru a plánech působení 

v klubu. Vlastní účastí na některém z metodických dnů je možnost získání garanta a informací o 

klubu největší. 
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Vstupní poplatek a ostatní poplatky: 
    Klubové příspěvky se řídí rozhodnutím Valné hromady. Nyní pro následující rok bude vybírán 

poplatek za člena ČHS. Klubové příspěvky pro následující roky jsou stanoveny ve výši 0 Kč 

(Žádné). Při  vstupu do klubu se vybírá jednorázový vstupní poplatek ve výši 1.500,- Kč.  

 

 

Podmínky pro půjčování finančních prostředků Horolezeckého klubu HORAL Šumperk : 

 

1. Nejnižší částka na půjčení je 50.000,- Korun 

2. Základní úroková sazba je stanovena Valnou hromadou na 8% p.a. 

3. Smlouva o zapůjčení finančních prostředků bude kryta směnkou podle pravidel stávající 

legislativy 

4. Nejkratší doba smlouvy o zapůjčení je dvanáct měsíců. Prodloužení doby smlouvy o zapůjčení 

je opět 12 měsíců. 

5. Výpovědní lhůta pro dlužníka je jeden měsíc. Pokud dlužník nedoručí výboru písemnou 

výpověď smlouvy nejpozději jeden měsíc před datem ukončení smlouvy, má se za to, že půjčka 

platí další období – tj. jeden rok. 

6. Výpovědní lhůta pro věřitele nesmí být kratší než tři měsíce. Čili věřitel musí vypovědět půjčku 

písemně nejpozději tři měsíce před datem ukončení smlouvy o zapůjčení. Pokud věřitel 

smlouvu nevypoví, má se za to, že platí další období – tj. jeden rok. 

7. Při prodloužení smlouvy zaplatí dlužník roční úrok nejpozději k datu ukončení stávající 

smlouvy. Úrok lze platit pravidelnou měsíční splátkou dle vzorce roční úrok / 12. 

8. Při ukončení smlouvy zaplatí dlužník dlužnou částku plus roční úrok nejpozději k datu 

ukončení půjčky. 

9. V případě, že je dlužník v prodlení, věřitel má právo požadovat okamžité vyrovnání závazků 

formou uplatnění směnky. 

10. Úroková sazba je vždy fixní na období 12 měsíců. Změna úrokových sazeb je možná na 

základě písemného dodatku ke smlouvě po dohodě obou smluvních stran. 
 

 

 

 

 
 

7. Návrh změn stanov. 

 
Zde předkládám návrh změn stanov, které vyplývají jednak z požadavků nového Občanského 

zákoníku, z usnesení minulé Valné hromady a také z mých vlastních návrhů. Černý je text 

v současnosti platných stanov, změny jsou provedeny červeně, modře jsou poznámky. 

Ševča 
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STANOVY 

Šumperského horolezeckého klubu HORAL,  o.s. spolku 

 

I. 

NÁZEV, SÍDLO A POSLÁNÍ 

Základní ustanovení 

 

Pod názvem „Šumperský horolezecký klub HORAL,  spolek.“ se sídlem Dolnomlýnská 16, 78701  

Šumperk existuje občanské sdružení (spolek)  spolek ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb  89/2012 Sb  

se společenským, poznávacím a sportovním účelem. 

 

Poslání Účel spolku 

1. Sdružení horolezců a přátel hor Šumperska a okolí 

2. Navázání na historii a tradici českého horolezeckého hnutí 

3. Organizaci Organizace a vedení sportovních akcí spolku 

4. Údržbu Údržba a zvelebování skalních terénů 

5. Podporu Podpora spolupráce s orgány ochrany přírody 

6. Provádění nebo zajištění metodických a vzdělávacích kurzů 

7. Vedení knihovny 

8. Provádění společenských příležitostí k podpoře přátelství 

9.  Vydávání časopisu klubu 

10. Spravuje vlastní a svěřený majetek.  

II. 

PŘIJETÍ A VYSTOUPENÍ 

Členství 

VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ   (pozn.: lépe definuje členství, odpovídá OZ) 

 

1. Členství je založeno na dobrovolnosti a členem klubu se může stát kterýkoli občan 

2. O přijetí za člena žádá uchazeč na základě písemně podané přihlášky, obsahující 

prohlášení uchazeče o členství, že se zavazuje dodržovat Stanovy, vnitřní směrnice a 

rozhodnutí orgánů klubu. Přihláška je podána písemně některému z členů Výboru 

nejpozději 30 dnů (pozn.: uniká mi smysl této časové podmínky, navrhuji ji vypustit) před 

konáním řádné Valné hromady. Přihláška je ve smyslu doručení podepsána od dvou členů 

Šumperského horolezeckého klubu (garantů). Výbor přihlášku posoudí a přednese na 

nejbližší Valné hromadě. Přijetí je podmíněno souhlasem více než poloviny dosavadních 

členů klubu s právem hlasovacím. 

3. Člen klubu, který se o Šumperský horolezecký klub významně zasloužil, může být od 

Valné hromady Valnou hromadou jmenován čestným členem. 

4. Ztráta členství 

a) Vystoupením – písemnou abdikací předanou předsednictvu Výboru. Příspěvky do 

klubu jsou zaplaceny za běžící rok a jsou nevratné. 

b) Vyloučením. Člen může být vyloučen hlasováním Valné hromady při závažném nebo 

opakovaném porušení těchto stanov. 
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c) Člen může být vyloučen hlasováním Valné hromady také v případě, že dlouhodobě 

nevykonává žádnou aktivitu v rámci klubu, ani se nezúčastňuje klubových akcí a 

Valných hromad. V tomto případě bude takový člen kontaktován Výborem a bude 

s ním jeho další členství ve spolku projednáno. Pokud se takového člena nepodaří 

během jedenácti po sobě jdoucích měsíců žádným způsobem kontaktovat, přednese 

Výbor na nejbližší Valné hromadě návrh na vyloučení. ( pozn.: úkol z usnesení minulé 

valné hromady) 

d) Vyloučení se uskuteční bez dalšího, když člen nevykonává své finanční povinnosti 

k Šumperskému horolezeckému klubu nebo k ČHS  (poz.: nevidím důvod, aby byl člen 

Horalu sankcionován neplněním povinnosti k jiné organizaci).  

e) O vyloučení bude člen vyrozuměn písemnou formou. 

f) Člen může do patnácti dnů od doručení písemného rozhodnutí o vyloučení navrhnout, 

aby Výbor přezkoumal jeho vyloučení. (pozn.: požadavek OZ: rozhodčí komise nebo 

jiný orgán určený stanovami). Pokud Výbor shledá vyloučení jako neopodstatněné, 

zůstává člen dále členem až do definitivního rozhodnutí následující valné hromady. 

g) Členství zaniká úmrtím. 

 

III. 

POVINNOST ČLENA 

1. Platit členské příspěvky, jejichž výše je dána rozhodnutím Valné hromady. 

2.  U nově příchozích členů je vybírán mimořádný vstupní poplatek, jehož výši určuje Valná 

hromada. Od zaplacení mimořádného vstupního příspěvku se upouští v případě, kdy se 

jedná o bývalého člena Šumperského horolezeckého.  

3. Dodržovat tyto stanovy a rozhodnutí  klubových orgánů. 

4. Šetřit a chránit majetek. 

5. Vykonávat řádně funkci ve spolkových orgánech klubu. 

IV. 

SPOLKOVÉ ORGÁNY 

Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada. 

Výkonným orgánem klubu je Výbor. 

Statutárním orgánem klubu je předseda. 

 

Valná hromada rozhoduje o společných klubových záležitostech, které překračují kompetenci 

Výboru, tak jak je stanoveno v těchto stanovách. Svolání Valné hromady  se uskuteční písemnou 

formou každému členu podle pravidel článku IV, odstavec 1. 

 

Valná hromada    

1. Valná hromada orgánem klubu (pozn.: OZ požaduje definovat nejvyšší orgán spolku)  

2. Řádná Valná hromada se koná nejméně 1 x ročně, zpravidla koncem roku. Informace o 

termínu a projednávaných bodech musí být Výborem uveřejněna  prostřednictvím 

klubových informačních systémů (elektronickou poštou (e-mailem), klubová  vývěska a 

internetová stránka) nejméně 30dnů před konáním Řádné valné hromady. 

3. Mimořádná Valná hromada může být svolána Výborem z vážných důvodů. 
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Mimořádná Valná hromada musí být Výborem svolána, když to požaduje jedna pětina 

členů. Pozvánka se odešle písemně nejméně 10 dní před dnem konání Mimořádné valné 

hromady s vyhlášením seznamu jednání. 

4. Řádná a mimořádná Valná hromada jsou usnášeníschopné v případě, že je přítomna 

nadpoloviční většina členů Šumperského horolezeckého klubu. Návrh je schválen, pokud 

pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. 

5. Člen klubu se může nechat na valné hromadě zastupovat jiným členem klubu na základě 

písemného zplnomocnění s ověřeným podpisem. 

6.  Řádná i Mimořádná Valná hromada  se konají v Šumperku. 

7. Právo volit mají řádní členové Šumperského horolezeckého klubu starší 15 let a zvoleni 

mohou být řádní členové starší 18 let. 

8. Na Valné hromadě se mohou schválit jen záležitosti v bodech uvedených na pořadu 

jednání. 

9. Řádné záležitosti Valné hromady jsou: 

a) Schválení jednacího řádu, volba mandátové a návrhové komise 

b) Schválení protokolu z předchozího jednání 

c) Roční zpráva 

d) Zpráva o revizi hospodaření 

e) Návrh členských příspěvků 

f) Návrh rozpočtu na další období 

g) Návrh plánu akcí 

h) Pocty 

i) Volba členů výboru, volba revizora účtu 

j) Revize stanov 

k) Vydání provozních řádů 

l) Schválení nových členů  

m) Diskuse 

n) Hlasování o přednesených návrzích 

o) Usnesení 

 

Náhradní zasedání Valné hromady (pozn.: požadavek nového OZ) 

 

1. Není-li Valná hromada na svém zasedání schopna usnášet se, může Výbor nebo ten, kdo 

původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího 

zasedání Valnou hromadu na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o 

náhradní zasedání. Náhradní Valná hromady se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode 

dne, na který bylo zasedání Valné hromady předtím svoláno. 

2. Na náhradním zasedání může Valná hromada jednat jen o záležitostech zařazených na 

pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout z účasti libovolného počtu členů. 
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Výbor 

1. Výbor je výkonným orgánem klubu 

2. Výbor je pětičlenný a sestává se z předsedy, místopředsedy, hospodáře a dvou referentů. 

3. Členové výboru jsou voleni Valnou hromadou na tři roky. Odstoupení členové výboru 

mohou být opět voleni.  Volby výboru probíhají tajným hlasování. Do výboru jsou zvoleni 

členové, kteří obdrží ve volbách nejvyšší počet hlasů. 

4.  Výbor je výkonným orgánem klubu a zajišťuje plnění usnesení Valných hromad a 

rozhoduje o všech záležitostech klubu, které nejsou Stanovami  svěřeny do výlučné 

pravomoci Valné hromady. Zejména se jedná o následující: 

a) Návrhy ročních akcí a kurzů, jejich časové určení (ve spolupráci s garantem akce). 

b) Svolání řádné, a když je nutné, tak i mimořádné Valné hromady. 

c) Organizace vlastních přednášek a jiných akcí. 

d) Předjednání a návrhy pro Valnou hromadu schůzi všech záležitostí Šumperského 

horolezeckého klubu 

e) Řízení klubových zpráv 

f) Výbor může pověřit libovolného člena klubu k pomoci a organizaci na libovolných 

klubových akcích. 

Předseda 

Je statutárním orgánem klubu.  Vede klubové a výborové schůze, administrativu, vědecké a 

společenské klubové záležitosti. Koordinuje a připravuje klubové zájmy. Vede Valnou hromadu a 

předkládá celkovou zprávu o činnosti klubu za uplynulé období. 

Předseda je volen Výborem na schůzi Výboru. Je zvolen, pokud pro něj hlasují alespoň tři členové 

výboru. (pozn.: státní orgány a banka požadují důkaz o volbě předsedy). 

 

Místopředseda 

Místopředseda přebírá funkci předsedy v době jeho nepřítomnosti, zajišťuje zápisy z Výborových 

schůzí. 

Místopředseda je volen Výborem na schůzi Výboru. Je zvolen, pokud pro něj hlasují alespoň tři 

členové výboru. (pozn.: státní orgány a banka požadují důkaz o volbě místopředsedy předsedy). 

 

Hospodář 

Hospodář zajišťuje předávání účetních záznamů účetní jednotce, která vede účetnictví. Vede 

pokladnu (kdykoliv může být vyzván k prokázání stavu pokladny) a účetní záznamy. Na konci 

účetního roku a před Valnou hromadou má povinnost předložit plnění rozpočtu. Na konci účetního 

období musí předložit vyúčtování a spolupracovat s účetní jednotkou na daňové uzávěrce a 

daňovém přiznání. Vede seznam členů a vede korespondenci. Hlídá nakládání s finančními 

prostředky v návaznosti na schválený rozpočet. Před Valnou hromadou  zpracovává zprávu o 

hospodaření za uplynulé období. 

Hospodář  je volen Výborem na schůzi Výboru. Je zvolen, pokud pro něj hlasují alespoň tři 

členové výboru. (pozn.: státní orgány a banka požadují důkaz o volbě hospodáře). 

 

Referenti 

Organizace akcí, evidence sportovní a společenské činnosti klubu, vedení kroniky. Před valnou 

hromadou zajišťují zpracování zprávy o sportovní a společenské činnosti za uplynulé období. 
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V. 

ZASTUPOVÁNÍ A JEDNÁNÍ JMÉNEM KLUBU 

1. Právní subjektivitu klubu vykonává výbor. 

2. Právo zastupovat Šumperský horolezecký klub HORAL, o.s. mají dva členové výboru, 

předseda nebo hospodář a libovolný člen výboru. 

VI. 

MAJETEK 

1. Majetek klubu  tvoří je tvořen hmotným majetkem, pohledávkami a jinými majetkovými 

právy. 

2. Zdroje majetku klubu mohou být zejména: 

a) Členské příspěvky 

b) Výnosy ze sportovních akcí 

c) Výnosy z vlastního majetku 

d) Dotace a dary 

3. V případě zániku Šumperského horolezeckého klubu  HORAL, o.s. se všechen majetek po 

zaplacení všech závazků a pohledávek rozdělí mezi právoplatné členy Šumperského 

horolezeckého klubu HORAL, o.s. rovným dílem. 

VII. 

OSTATNÍ 

Tyto stanovy Šumperského horolezeckého klubu HORAL schválila Valná hromada dne 

……………… 

 

Za znění stanov zodpovídá:  předseda klubu 

 
 

 

 

 

 

*** 
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8. Co chystáme : 

 
1.  Plesnivec 2015_1 vyjde počátkem roku se zápisem z VH a aktualizovaným adresářem. 

2.  6. – 7. 12. 2014  Mikuláš na Severce 

3.  26. 12. 2014 Štěpán, Sokolka 

4.  Boulder Session – boulderingové závody v rámci Horování 29. 11. 2014, 

Potřebujeme dobrovolníky na přípravu stěny, pomoc při stavbě soutěžních boulderů a 

pomoc při soutěži, hlaste se Tomáši Doubravskému nebo Ševčovi !.   

 

 

 

10. Různé: 

 
- webové stránky Horalu : http://www.horalsumperk.cz 

- webové stránky ČHS : http://www.horosvaz.cz 

- telefonní SOS : „112“ – platí pro celou Evropu 
 

 

 

Horokros - 29. ročník 
 

V neděli 19.10. se běžel poslední závod letošního seriálu Chlapáckých běhů v pořadatelské režii 

Horalu. 

Za mlhavého, ale teplého a bezdeštivého počasí se závodu účastnilo 75 závodníků. Náročnost 

běhu byla vzpomínána na pozadí loňských 2 kolapsů a snad i proto letos všichni běžci si správně 

rozvrhli síly a do cíle dorazili s úsměvem. Někteří. Asi tři.  

V „dresu“ Horalu běželi – Martina, Mejla, Viki, Krtek a Pepa Konrád. 

Doprovodného běhu pro děti se zůčastnilo  35 "Prcků" (2,5 km) a 8 "Mrňat" (0,5 km). 

Z Horalu se pořadatelství účastnilo 11 členů (Višňa + Zoli, Béďa, Lenon, Franta, Káča, Jarda 

Ryšavý, Ševča, Alča Musilová, Bochňa a Evka Komárková), dále pomohli Bobina, Jílci Růža 

s Mojdou, Dančin Laďa, Krkavka, Komiš a Vepřek, Zdenka Králová, Adélka a Evin Jarda. Pro 

náročné až  na pár drobností závod si udržel stoupající úroveň a proto od běžců bylo slyšet 

DÍKY!!! 

Béďa 

Vítězové jednotlivých kategorií: 

Muži A - 1. Halama, 2. Křivohlávek, 3. Kostecký 

Muži B - 1. Doležal, 2. Myslín, 3. Jecu 

Muži C - 1. Šrámek, 2. Knápek, 3. Pur 

Muži D – 1. Mikulka, 2. Gebr, 3. Sporek 

Muži E - 1. Srovnal, 2. Tomíšek, 3. Kochwasser 

Ženy A – 1. Filipiová, 2. Vozdová 

Ženy B – 1. Hloušková, 2. Krčová, 3. Žouželková 

Ženy C - 1. Jirásková 

Horolezci A + B - 1. Doležal, 2. Komárek, 3. Klusoň 

Horolezci C + D + E - 1. Srovnal, 2. Kochwasser 

Horolezkyně - 1. Krčová 



  Šumperský horolezecký klub HORAL                                       Ročník XXXI. 52 

 

Plesnivec 2/14 7. listopadu 2014 Strana 17 

 

 

Můj pohled. 
 

V průběhu roku jsme byli informováni, že se na předsedu obrátilo několik členů s žádostí o větší 

finanční podporu svých „sportovních“ akcí. Předsednictvem pak byla svolána schůzka (pozvaní 

byli členové Horalu), kde toto téma bylo diskutováno s většinovým závěrem, že majetek klubu by 

se neměl rozpouštět. Protože na zmíněné schůzce nás nebylo mnoho a rozhodnutí patří na Valnou 

hromadu, využiji Plesnivce k prezentování svého postoje. 

Moje vize byla a je, že Horal je organizací, která poskytuje svým členům servis pro jejich 

horolezeckou činnost. Tzn. informuje (o akcích minulých, probíhajících a budoucích), vytváří 

podmínky (pomoc při pojištění, trénink), organizuje setkávání (pořádá společné akce) a stará se o 

životnost klubu (přijímání nových členů na základě prezentování klubu veřejnosti a výcvik 

nováčků).  

Aby to mohlo fungovat, bylo za potřebí lidí, kteří spoluvytvořili majetek a další, co byli zapojeni 

organizačně (věnovali tomu hodně času a energie). Rozpočet se zastabilizoval (příjmy tvoří 

převážně úroky z půjček a výdaje jsou z 25% mandatorní (povinné z hlediska úřadů) a ze 75% pro 

již zmíněný servis členům. 

Zvýšení výdajů o finanční příspěvky na cesty členů o 20.000 Kč (pdp 1.000 Kč / osobu) znamená 

„rozpuštění“ současného majetku za 20 let (nebude žádný příjem). Nebude-li majetek, nebude 

povinnost vést účetnictví, nebude tedy ani nutnost mít předsednictvo, plán akcí a akce samé. Horal 

zcela jistě zanikne. 

Neznamenalo by to samozřejmě konec lezení. Jen konec akcí  jako VH, Mikuláš, Štěpán, 

Horokros, Horování a další. Konec správy skal (rezignace už nyní).  

Připadá mi neodpovědné kvůli tisícikoruně zničit výsledek úsilí našich předchůdců a kolegů. Více 

lezení a lepší výkony to jistě nezaručí! 

 

 Béďa, člen HK Horalu 

Podotek předsedy 

Dík za názor, Béďo. Jen nevím, jak jsi došel k rozpuštění majetku za 20 let. Mně to tak vůbec 

nevychází.  

Ševča 

 

*** 

 

 

Vaše zprávy o nejlepších výstupech a návrhy na ocenění  a  pocty posílejte Tomáši 

Doubravskému ! 

 

 
 

Plesnivce zpracoval:  Pavel Ševčík 


