
Schůze Výkonného výboru Horalu - zápis 

 

Dne:   10.2.2017;  18.00 hod  

Místo konání:   Bikers Bar, Šumperk 

Přítomni:  Churavý, Hegedűšová 

Hosté:  Krčová, Musilová 

Omluveni:  Komárková 

 

1. Zápis do Spolkového rejstříku: (předseda VV, členové KK) 

 

  zápis ve Spolkovém rejstříku je nutný pro - předsedu a členy Kontrolní komise 

  pro zápis je třeba:   

   - originál prezenční listiny VH2017 sken Hegedűšová Churavému 

   - zápis VH2017 Ševčík odešle Churavému 

   - Usnesení VH2017 Ševčík odešle Churavému 

   - zápis VV_170128 Churavý 

   - ověřený souhlas statutára Churavý - ověřeno 

       členové KK - ověří do 17.2. a předají  

      Hegedűšové k oskenování - odešle do 19.2. Churavému 

   - zápisy zajistí Churavý ve spolupráci s Šimíčkem (ČUS) 

 

   

2. Přebírání funkce Předsedy  (dle Stanov  do 14-ti dnů, tzn do 10.2.2017) 

 

   seznam členů Hegedűšová odešle Churavému  

   právo k účtu v KB (podpis) pdp 24.2. 

   hospodaření_2016, plán činnosti a hospodaření na 2017 odesláno Ševčíkovi ke  

    zpracování Zápisu VH2017 

 

   

3.  Rozdělení zodpovědnosti členů VV 

 

  předseda  Stanovy - vede schůze, administrativu, řídí VV, zajišťuje tok informací 

     - řídí a zapisuje schůze, řídí VV, informace,  zastupuje Horal 

 

 

  místopředseda Stanovy - zastupuje nepřítomného Předsedu 

     - sportovní činnost (Bouldrovka, správa skal, metodika, evidence výkonů) 

 

 

  hospodář  Stanovy - bez specifikace 

     - evidence účetnictví, adresáře, půjček 

 

 

  kontrolní komise Stanovy - zvolí svého předsedu, kontrola činnosti VV dle Stanov a VH 

      (kontrola min 1x ročně) 

     - v půli roku kontrola plnění - společná schůze 

     - na schůzce 28.120.17 jednomyslně zvolen předseda - Krčová 

 

 

 

 

 



4.  Nejbližší úkoly 

    

  vývěska  - Lípa - tisky přes fy Adámek 

      - info z každé spol akce 

      - odměna dle kapitoly rozpočtu 

 

 

  web  - Churavý + Doubravský - doplnění chybějících dokumentů 

       - výstupy (od 2012) - Doubravský 

       - ostatní - Churavý 

 

 

  Plesnivec 2017/1 - Ševčík - zápis VH, rozpočet 2016, 2017, akce 

 

 

  bouldrovka Hluchák - Doubravský - zajistí dodržování přístupu dle smlouvy 

 

 

  vyúčtování „Pocty“ - Hegedűšová  - zpracuje a obeznámí poctěné (Kadlčík, Kamler, Janů a 

      Churavý) s termínem doručení faktur 

 

  

 

5.  Různé  

 

 srážková daň a plnění smlouvy (Vintrová, Černý) Hegedűšová 

 VH ČHS (25.3.) v Praze  - domluví se Hegedűšová a Krčová, kdo Horal zastoupí 

 dotace ČHS na Horokros  - Hegedűšová ověří, kdy přichází nabídka mailem 

 půjčky    - Hegedűšová zkontroluje Směnky, Smlouvy a Potvrzení o vydání 

knihovna    - Musilová provede aktualizaci seznamu 

daňové přiznání   - Hegedűšová zjistí, kdo musí podepsat za Horal (v březnu Churavý  

      nepřítomen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Zapsal :    Churavý     Schválil:    Hegedűšová 


