Zápis výborovky Horalu, 17.6.2010
Místo :
Čas :
Přítomni :

restaurace „Opera“
18:00
Ševčík, Vogel, Churavý, Komárková, Doubravský

Program:
1.
úkoly z výborovky 2.11.2009 :
Digitalitace kroniky
Lípa
– aktuálnost kroniky
Zdravověda
- Ševčík ve spolupráci s Dr Tesařem
banner Horalu
Plesnivec 2010_1 vydán 20.1.2010
Stanovy – registrace OK

- bude do 7/2010
- zjistí Churavý
- splněno 27.3.2010
- splněno
- splněno
- založení -Churavý

2.

Banner Horalu
financování: návrh – Doubravský odměna 700,- (sponzorsky - Churavý)
výroba – Ševčík
1260,- (kapitola „odměny předsednictvu“)
umístění - nedaří se jej od Horování najít
Doubravský zajistí návrh v DG, Churavý zajistí výrobu kopie na vlastní náklady

3.

Alpenverein 2010
- Churavý
– informace o zmatcích kolem smlouvy s ČHS
- info o čerpání kapitoly „dotace na pojištění“: 12.000 Kč (92%)
43 průkazů (36 platících, z toho 31 z Horalu)
- 2011 – sleva ČHS – jen pro průkazy zaplacené do 31.12.2010

4.

Stav půjček a čerpání účtu k 31.5.2010
- Churavý
– Pospíšilová a Tesařová splatily 29.1./11.5. celý zůstatek půjčky
- Kolba splatil 20.000 a pokračuje s 30.000 Kč
- Hegeduš splatil 10.000 Kč a pokračuje se 60.000 Kč¨
- Prokop nesplatil úroky, pokračuje s 54.000 Kč
19.3. telefonicky schválena půjčka 150.000 Kč Doubravskému na rekonstrukci bytu
(4 členové PRO, 1 (Doubravský) se zdržel)
- realizováno
25.5. telefonicky schválena půjčka 100.000 Kč Vogelovi na úvěrování firmy VPRO
(4 členové PRO, 1 (Vogel) se zdržel)
- realizováno 1.6.2010
Připravit pro VH návrh změnu Provozních řádů:
„.. je stanovena na 8% p.a.“

5.

Členství v Horalu vázané na ČHS?
Diskutovány možnosti podmínit členství v Horalu průkazem ČHS (tzn. zaplacením
příspěvků 400 Kč), nebo účastí na vybraných akcích klubu (VH, brigády), nebo
znovuzavedení klubových příspěvků (cca 100 Kč). Cílem by bylo vytvořit členovi a
klubu možnost vystoupení z klubu (dle stanov – „neplněním povinností člena“).
Stávající stav vede k „bobtnání“ klubu o neaktivní členy a k problematickému
zvyšování „kvóra usnášeníschopnosti VH“ v budoucnu.
Ševčík zjistí, zda Stanovy ČHS a Horalu spolu se zápisy z VH Horalu umožňují být
členem Horalu a zároveň nebýt členem ČHS.

6.

Úkoly z VH 2009
Usnesení VH: Valná hromada se usnáší, že zavazuje výkonný výbor k vypracování
návrhu na změnu stanov v případě, že by se nedostavil dostatečný
počet členů a valná hromada nebyla usnášeníschopná. Termín
stanoven na pořádání příští valné hromady.
Churavý – řešení „neusnášeníschopnosti VH ve Stanovách jednak Stanovy nafukuje
a jednak netlačí VV k pečlivé přípravě VH tak, aby usnášeníschopná
byla.
Členové výboru si na příští výborovku (září) připraví text řešení Usnesení a bude
schválen společný postup.

7.

Různé
nejbližší akce – Půlsilvestr 3.-6.7. Bišík – z „odměn předsednictva“ 1 pečená kýta
info-tabule na Sokolku, Bradlo, Rabštejn (podpora z ČHS) – nebudeme iniciovat
výrobu tabulí, v minulosti je vandalové poničili. Vogel zjistí cestu přhlášení
Rabštejna do grantu „vybraná lezecká oblast ČHS“ a jeho důsledky (úprava přístupů
ke skalám. info-tabule, lavičky, areál pro děti, ...)
info z VH ČHS (27.3.) – Vogel (Sokolka je povolenou oblastí)
info z VH ČSTV (12.5.) – Ševčík
výuka dětí na stěně od zimy (1 x týdně ) – Vogel, soukromá iniciativa, bez
požadavků podpory ze strany Horalu
návrh založit „Horal“ na facebooku – Ševčík – výbor nebude iniciovat
volební VH 2010 – příprava nového předsednictva (Vogel a pdp Churavý končí)
výbor vytipuje nové adepty a připraví návrh pro VH
Horokros – schválena realizace upomínkových dárků k 25. ročníku – sklo či hrnek
s potiskem (65 ks po 40 Kč = 2.600 Kč) – řeší se v rámci rozpočtu schváleným VH
info o dalších akcích:
VH (25.11.)
Horování (27.11.), závody proběhnou (Doubravský + Ševčík)
Mikuláš (4.12.) – objednán termín na Severce
revize Stanov – oprava překlepu v úvodu, zánik členství úmrtím, vztah k ČHS
zajistí Ševčík s Vogelem

zapsal – Churavý
schválil - Ševčík

