Schůze výboru Horalu – 5.4. 2013
Dne:
Místo konání:
Přítomni:

5.4., 18.00 hod
Restaurace Opera, Šumperk
Ševčík, Hegedušová, Doubravský, Churavý, Tichý,

Heliks, Vogel, David – j.h.

1. Usnesení VH: (VV má zpracovat návrh na způsob řešení ukončení členství v klubu a kontaktovat členy
neúčastněné na VH, zda chtějí zůstat členy klubu)
Ševčík kontaktoval delší dobu neaktivní členy s tímto výsledkem:
Horáček, Kouřil, Martínková, Vaněk - chtějí být dál členy
Strnad, Šťavík - oznámili svou rezignaci na členství
Bruštíková, Jersák, Šmíd - nepodařilo se kontaktovat mailem ani telefonem, bude zaslán dopor. dopis
V diskuzi zvolen kompromisní návrh:
VV navrhne na VH2013 změnu stanov II / 4 Ztráta členství, bod b) Vyloučením. Člen může být vyloučen
hlasováním Valné hromady.
VV navrhne na VH2013 změnu Provozních řádů v tom smyslu, že VV bude připravovat pro VH návrhy
na vyloučení neaktivního a nezkontaktovatelného člena, termín řízení bude cca rok
2. Hospodaření
informace o půjčce Strakové Pavlíně - schváleno všemi členy VV dne 26.12.2012
schválení půjčky (za stávajících podmínek) Prokopu Janovi - schváleno všemi členy VV dne 5.4.2013
info o stavu současných půjček a o stavu účtu a pokladny
info o dotacích (Kubíček VHS – 6.000 Kč - na účtu, Tilak – 2x1.000 Kč - bude realizováno)
a jejich rozdělení na akce:
Patnáctka
1.500 Kč
Běh na Baštu
1.500 Kč
Horokros
1.500 Kč + 1.000 Kč
Boulder při Horování 1.500 Kč + 1.000 Kč

3. Nejbližší akce Veteráni
Gastro
Běh na Baštu
Palice + Drátník
Půlsilvestr

13.4.
27.4.
15.5.
18.-19.5.
29.-30.6.

Bišík (dle aktuálního počasí)

4. Dotace sportu z hazardu (Ševčík) :
dvě žádosti o dotace z Olomouckého kraje (na stěnu na Hlucháku, pro Horokros) nebyly schváleny
žádost o dotaci z MÚ pro svou složitost a náročnost nepodána
5. Různé
- Běh na Baštu - Hegedušová seznámí garanta akce (Janů) o fin. příspěvku a nutnosti naplnit
sponzorskou smlouvu (přítomnost banneru Kubíček VHS, fotodokumentace a dopis sponzorovi
s poděkováním a výsledkovou listinou)

Zapsal :

Churavý

Schválil:

Ševčík

