Zápis schůze výboru Horalu – 8.6.2011
Dne:
8.6. 2010, 18.00 hod
Místo konání: Restaurace Opera, Šumperk
Přítomni:

Ševčík, Churavý, Hegedušová,

omluveni - Doubravský, Tichý

1. Kontrola úkolů z výborovky 11.3.2011:.
Aktualizaci webových stránek www.horalsumperk.eu: doplnění Plesnivců,
zápisů z výborovek a aktualizace adresáře (Ševčík)
- chybí - rozpočet 2011, Plesnivec 2/2010, Příspěvky 2011
Churavý zkonzultuje s Vogelem další možnosti
Vedení kroniky v digitální podobě (ročně tisk) - Hegedüšová připraví návrh software
pro vedení kroniky a pošle ho Churavému. Na příští výborovce ho Churavý ukáže na
notebooku – čeká se na foto od Lípy
Formát A4, vždy na celé roky (2), dle ceny požadavek do rozpočtu, fotky z webu začlenit (Vogelová)

2. Info o VH ČHS (26.3.2011 v Praze) - (Churavý)
Výbor pověřil 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

Přepis záznamu jednání (z web) je přílohou podkladu pro VV:
-rozpočet - nově příspěvek z MŠ přímo ČHS (dříve sportovcům přes ČSTV)
- schválené „rodinné členství“ (děti do 18 zdarma, když oba rodiči jsou v ČHS)
- snížen vstupní poplatek pro Individuálního člena z 500 na 200 Kč
- změny stanov - Není-li VH 30 min po zahájení usnášeníschopná, rozhodnou přítomní
členové ČHS o svolání náhradní VH, kt. bude zahájena do 60 min. po plánovaném začátku
řádné VH. Náhradní VH má stejný program jako původní VH a je usnášeníschopná v počtu
přítomných i řádně zastoupených členů. Není oprávněná provádět změny Stanov ČHS a
rozhodovat dle §14/a,g,h,i,j (zrušení, či spojení s jiným subjektem, majetková účast v jiném
subjektu, prodloužení mandátu VV)
Usnesení VH ČHS - zpracovat návrhy z pléna týkající se výše vstupních poplatků a členských
příspěvků a na příští VH předložit návrh na jejich úpravu s cílem zvýšit motivaci k členství v ČHS.
- do příští výborovky má VV úkol zpracovat jednotlivé návrhy na možnost čerpat fitance z ČHS
(snížit příspěvky z 400 na 300 Kč, příspěvek z ČHS na člena, ...)

3. Stanovení termínů nejbližších akcí dle „Plánu akcí“ - garant akce zajistí „zprávu o akci“
pro Plesnivce
Půlsilvestr - Bišík - telefonicky zajištěna možnost stanování v areálu
2.-3.7.
schválena objednávka „Kýty“ (kapitola „odměny VV) dle zájmu členů
info do vývěsky - Lípa, zájem shromažďuje Ševčík

4. Informace o plnění rozpočtu k 31.5.2011 (Churavý)
viz příloha
půjčky - vráceno 550 tis Kč, stávající a nové půjčky - 440 tis Kč
volných prostředků - 490 tis Kč
5. Informace o Startovních číslech pro závody pořádané Horalem (Churavý)
280 čísel, 6 druhů dle kategorie, logo Horalu
náklady - 9.600 Kč (7.600 Kč sponzorsky (zajistil hospodář) + 2.000 Kč zůstatek z Patnáctky
2011), nejde přes účetnictví klubu

6. Informace o VH OS ČSTV v Šumperku 26.5.2011 (Churavý)

Sdruženo 15.379 členů, zastoupeno na VH 59,5%
Zpráva o činnosti (předseda ing. Bank) – hlavně kritika změn v příspěvcích od MŠ (nově
přímo svazům) a obhajoba činnosti ČSTV v případě Sazky.
Zpráva o hospodaření a revizní komise (ing. Tempír) – zůstatek z „rezervního fondu“ (cca
50%) převedeno do letošního fondu.
Hlasování o zdrojích 2011 a návrhu rozpočtu – schváleno. Nově je v Rozpočtu ČR kapitola
„Sport“, ale zatím není jasné, jak se bude plnit a rozdělovat.
Důležité z pohledu Horalu:
- v roce 2010 jsme čerpali z Rezervního fondu (3.000 Kč, což je 11% čerpání z fondu)
- v roce 2011 je plánován Rezervní fond ve stejné výši a naše žádost se nemění (3.000
Kč na Horokros)
- v březnu 2010 jsme dostali 1.000 Kč – jednorázová záloha na příspěvek na činnost za
rok 2009 (ze zisků Sazky)
- nevyplacené příspěvky na činnost (od Sazky) budou uplatněny jako pohledávka
v případě konkurzu Sazky

7. Různé

– předání účetnictví (práva disponovat účtem) od Churavého k Hegedušové
- 14.6. předá CD (certifikát + heslo) + info k účetnictní
- schválení půjčky Tichému - podnikání
- schválení půjčky Tesařové - hypotéka

Zapsal : Churavý

Schválil: Ševčík

