Schůze výboru Horalu – 11. 3. 2011
Dne:
Místo konání:

11. 3. 20110, 18.00 hod.
Restaurace Opera, Šumperk

Přítomni: Ševčík, Churavý, Hegedušová, Doubravský
Omluven: Tichý
1. Kontrola úkolů z výborovky 3.12.2010:.
Smlouva s provozovatelem bouldrovky na Hlucháku na rok 2011 (Churavý)

splněno

Odeslání Stanov na MV k registraci (Ševčík)

splněno

Vydání Plesnivce 1/2011 (Ševčík, Churavý)

splněno

Aktualizaci webových stránek www.horalsumperk.eu: doplnění Plesnivců, zápisů z výborovek,
aktualizace adresáře, složení výboru, stanov, přehledu výstupů (Ševčík)
- zatím přes snahu Ševčíka nesplněno
Přihlášení Horokrosu do celostátní termínovky běhů (Churavý)

splněno

Vedení kroniky v digitální podobě (ročně tisk) - Hegedüšová připraví návrh software
pro vedení kroniky a pošle ho Churavému. Na příští výborovce ho Churaví ukáže na
notebooku.
- čeká se na foto od Lípy, nesplněno
Na bouldrovce na Hlucháku nikdo nevybírá vstupné. Horal nemá s L.Kolbou žádnou
dohodu o vybírání vstupného. Dohoda mezi Kolbou a Brücknerem o vybírání vstupného
byla jejich vzájemná dohoda a netýká se Horalu.
Ševčík na to upozorní Kolbu, aby nedošlo k nedorozumění.
Vstupné nyní dobrovolně vybírá Krč a peníze předává Kolbovi.
Z. Hegedüšová se pokusí zjistit, zda je možné čerpat nějakou dotaci na případné
vybudování a provozování umělé stěny.
- žádný vhodný grant Horal
2. Info o pozdní platbě
Zdenek Gatěk zaplatil pohledávku za objednané pojištění Alpenverein + předplatného časopisu
Lidé + hory (1.400 Kč) až 22.2.2011, což je více než 2 měsíce od první slíbené platby. Mezitím byl
několikrát upomínán. Dluh na sebe vzal hospodář 15.2.2011 a upozornil Gaťka a předsedu klubu o
chystaném návrhu na vyloučení z Horalu dle Stanov (4/c ) „Vyloučení se uskuteční bez dalšího,

když člen nevykonává své finanční povinnosti k Šumperskému horolezeckému klubu nebo k
ČHS“.
Po složení částky na účet klubu byl „přeplatek“ vrácen hospodáři, který stáhl návrh na
vyloučení podmínečně zpět.
3. Stanovení termínů nejbližších akcí dle „Plánu akcí“
Hluchák – 1. pomoc

2.4.

propagace – vývěska, web, KammSport, Hluchák
Vysoké Tatry – hromadná akce

březen ?

- Ševčík

skalky Francie - hromadná akce

11.-20.3. - Krč

Sokolka – Veteráni

16.4.

Bradlo – Gastro

30.4.

Palice - hromadná akce

21.-22.5.

??? – Půlsilvestr

2.-3.7.

4. Informace o stavu dotace na pojištění Alpenverein a příspěvcích ČHS
Kombinované členství (AV + ČHS)
Alpenverein („nekombinované členství)
dotace oddílu (schváleno – 14.000 Kč)
nečlenů ČHS z Horalu

21 (vše členi Horalu)
18 (9 členů Horalu)
13.170 Kč
12

5. Stav ČSTV (akcionář Sazky) a případný vliv na Horal
Informace na OS ČSTV – o Sazce rozhodne MVH ČSTV, v dubnu bude MVH ČSTV
v květnu VH OS ČSTV (nutné zastoupení z Horalu)
vylučuje se vazba problémů Sazky na majetek Horalu
6. VH ČHS (26.3.2011 v Praze) – zastupování, plné moci
Návrh vedení ČHS na změna Stanov ČHS ve věci neusnášeníschopnosti VH: „Pokud není valná
hromada ČHS do půl hodiny hromada usnášeníschopná, bude ukončena a ihned začne náhradní VH,
která bude usnášeníschpná, bez ohledu na počet přítomných členů“
nově by měly jít peníze ze Sazky přes „svazy“, ale v návrhu to není (?!)
– všechny peníze jdou do „Komisí“ a na mandatorní výdaje
ČHS = 9.408 členů (400 oddílů, se základnou nad 50 (jako Horal) – jen 28 oddílů!)
navrhovaný rozpočet ČHS 2011: výdaje
Komise
3.545 tis
68%
UIAA
108 tis
2%
administrativa 1.480 tis
28 %
příjmy
člen. přísp.
3.300 tis
63 %
sponzoři
403 tis
8%
MF + MŠMT
1.100 tis
21 %
pro info rozpočet Horalu 2011: výdaje
činnost
40 tis
37%
prezentace, akce 33 tis
31 %
administrativa 12 tis
11 %
příjmy
člen. přísp.
0 0%
sponzoři
13 tis
12 %
z majetku
85 tis
79 %
Výbor pověřuje Vogela k zastupování Horalu (plná moc od Ševčíka) s tím, že bude proti navrhované
změně Stanov ve věci neusnášeníschopnosti, případně navrhne pořádání „Náhradní VH“ min. po
měsíci od pořádání neusnášeníschopné řádné VH.
– plnou moc a instrukce zajistí Ševčík
7. Žádost o půjčku – Pospíšilová, standardní podmínky, 200.000 Kč na cca 5 let
stav účtu k 28.2. – 144 tis
stav účtu k 30.4. – pdp 560 tis
Půjčka schválena (4 z 5) a rozdělena na 2 části z důvodu dostatečných prostředků až v dubnu.

Zapsal : Churavý

Schválil: Ševčík

