
Zápis ze schůze výboru Horalu, 5. 1. 2017 

 

Datum konání:  5. 1. 2017 

Místo konání:  Biker‘s bar, Šumperk 

Přítomni:  Pavel Ševčík, Zdeňka Hegedüšová, Tomáš doubravský, Viktor Tichý 

Omluven:  Jan Prokop (služebně v zahraničí)   

 

Na schůzi výboru byla projednávána příprava valné hromady (27.1.2017). 

Pavel Ševčík zamluvil salónek v kavárně D*123 (jako minule) od 17:00 hodin, a předběžně večeře. Za 

pronájem salónku nebudeme platit.  

Kontaktní osoba v kavárně D*123: p. Sládková, tel.: 775 550 321. 

Úkoly ze schůze: 

Pavel Ševčík: 

-    rozešle členům Horalu e-mail s žádostí, aby nahlásili Tomáši Doubravskému své nejlepší    

     sportovní výkony od minulé valné hromady, 

-    zajistí u Bédi promítačku 

-    připraví volební lístky 

-    připraví prezenční listinu 

-    zajistí pracovní komise valné hromady 

-    zpracuje prezentaci v ppt na valnou hromadu 

 

Zdeňka Hegedüšová: 

- zpracuje přehled hospodaření za rok 2016 (skutečnost), aby mohl být s předstihem před 

valnou hromadou rozeslán členům 

- zpracuje návrh plánu rozpočtu na rok 2017, aby mohl být s předstihem před valnou 

hromadou rozeslán členům. Navýší plánované výdaje na Mikuláše na 10.000 Kč (přání 

z členské základny na navýšení výdajů na Mikuláše)) 

- zpracuje přehled půjček, aby byl k dispozici na valné hromadě 

- zajistí provedení revize účtů (Martina Krčová) 

- zkontaktuje kavárnu D*123 a domluví večeře (cca 40 večeří) a způsob úhrady 

- na valnou hromadu přinese svůj notebook 

- ověří, jestli máme uhrazen členský příspěvek do ČUS 

- dá do klubové vitrínky vytištěnou pozvánku na valnou hromadu.  

Tomáš Doubravský: 

- zpracuje přehled výstupů a sportovních úspěchů členů na základě jimi poslaných informací a 

předloží návrh na pocty 

 

 

 



Ostatní diskutované: 

Do plánu akcí na rok 2017 bude zařazena výprava do Labáku (několik členů o to má zájem, větší než 

loni). 

Možná místo konání příštího Mikuláše – Severomoravská chata, Rabštejn, jiné – bude řešeno 

v průběhu roku s dostatečným předstihem. 

 

Zapsal: Pavel Ševčík, předseda klubu 


