Zápis ze schůze výboru Šumperského horolezeckého klubu HORAL
Dne:
Místo konání:
Přítomn - výbori:
Dále přítomni:
Vlček.

12. 9. 2014, 18.00 hod.
Restaurace Opera, Šumperk
Ševčík, Tichý, Hegedüšová, Prokop, Doubravský
Tesařová, Churavý, Vogel, Krč, Kamler, Merwa, Komárková, Ryšavý,

1. Všichni členové Horalu byli e-mailem pozváni na tuto rozšířenou schůzi výboru, na
které proběhla diskuse na téma podstaty existence Horalu (setkávání podobně
založených lidí), dalšího směřování Horalu, možnost další existence Horalu bez
majetku (je potřeba majetek k udržení Horalu? existoval by Horal bez majetku dále
nebo by zanikl?), smysl finanční podpory zájezdů na hory (např. na letošní Tatry bylo
schváleno 5000 Kč celkem, jelo tam 7 členů = 714 Kč na osobu, má to pro členy
význam?). Převážná většina výdajů je na režii a chod oddílu a financování tradičních
akcí (vedení účetnictví, valná hromada, Mikuláš, pocty, atd.) Aktivní lezci mají
podporu v možnosti zdarma trénovat na bouldrovce na Hlucháku (10000 Kč ročně),
všichni pak mají placen Alpenverein, Mikuláš je vnímán jako významná společenská
akce pro všechny členy, na chod oddílu by se do budoucna mělo vyhradit více výdajů
(cena služby za vedení účetnictví, účetní závěrku a daňové přiznání se bude
zvyšovat, ve výboru nebude chtít v budoucnu dobrovolně nikdo pracovat, bude se
muset zvyšovat odměna za funkce ve výboru). To jsou hlavní body, které v pátek
zazněly. Nakonec v diskusi převážil názor, že by se majetek neměl začít rozpouštět.
Předseda Pavel Ševčík konstatoval, že také dostal několik e-mailů s návrhy na
rozpočet a majetek. Návrhy jsou protichůdné, na jedné straně někdo navrhuje
majetek zcela rozpustit ihned a pokračovat s nulou, někdo zase navrhuje postupně
odčerpávat finance a více dotovat akce v horách, někdo navrhuje zachovávat
vyrovnaný rozpočet.
Na základě páteční diskuse a dalších jednotlivých názorů bude výbor připravovat
návrh rozpočtu 2015 pravděpodobně vyrovnaného. Pokud to předpokládané příjmy a
účetní předpisy umožní, tak budeme hledat možnost podpory aktivit v horách
(společná akce x individuální akce).
2. Zajištění Horokrosu
Horokros organizačně zaštítí Churavý. Výbor mu podle potřeby pomůže.
3. Horování a BoulderSession 29. 11. 2014
BoulderSession organizačně zabezpečí Ševčík+Doubravský. Churavý spolupracuje
s domem kultury na večerním programu.
4. Valná hromada 28. 11. 2014
Opět v Music Machine za stejných podmínek jako minule.
Místo zajistí Hegedüšová (resp. Hegedüš ml.)
5. Nový občanský zákoník, transformace na spolek a nové stanovy
ČUS už má zkušenosti s transformací a pomůže nám. Ševčík připraví návrh znění
stanov v souladu s novým ObčZ a usnesením z minulé valné hromady a domluví
jednání s p. Šimíčkem z ČUS Šumperk. Jednání se zúčastní Ševčík a Hegedüšová.
Podle připomínek ČUS bude zpracován finální návrh stanov pro příští valnou
hromadu.
6. Mikuláš 6.-7. 12. 2014
Severomoravská chata. Objedná Prokop.

7. Stav půjčky L. Kolbovi (39807 Kč ke dni 31.12.2013 včetně úroků
Ševčík a Hegedüšová řeší s Kolbou, domluven vzájemný zápočet ve výši 10000 Kč,
tj v hodnotě ročního pronájmu stěny.
Výbor projedná s Kolbou podmínky dalšího splácení dluhu.
8. Výbor dostal připomínky od lezců, že smluvní provozní doba stěny není ze strany
pronajímatele (Kolby) dodržována, stěna je často zamčená, nebo se zamyká večer
předčasně. Řešením by mohl klíč pro naše členy. Zkusí zajistit: Doubravský..

Zapsal: Pavel Ševčík

