
Schůze Výkonného výboru Horalu 
 

Dne:   16.6.2017;  18.00 hod  
Místo konání:   Opera, Šumperk 
Přítomni:  VV (Churavý, Doubravský, Hegedűšová) 
Hosté:  KK (Komárková, Musilová) 
 
1. Plnění úkolů poslední výborovky: (předseda VV) 
 
  vývěska  - Lípa plněno 
  web  - Churavý + Doubravský neplněno 
  Plesnivec  - Ševčík + Churavý splněno 
  bouldrovka Hluchák - Doubravský splněno 
 
    

2. Změna web mastera   

 
  Matěj Černý již nechce provádět správu stránek  
  nový web master - Coufal Kamil (cena doména + web hostikg + správa = 2.000 Kč) 
  schváleno v rozpočtu 1.151 Kč, nepřekročení v 2017 zabezpečí Churavý 
 
  Churavý zajistí co nejrychlejší změnu web mastera za podmínky nepřekročení rozpočtu 2017 a 
celkové částky za web stránky 2.000 Kč pro další roky. 
 
 
3.  Neaktivní členové 
 
Šmíd  - Ševča mluvil ohledně jeho členství v Horalu telefonicky, projevil přání stále  
   být členem 
Bruštíková - Ševča posílal dopis poštou, nevím kdy, doporučeně, podací lístek bude  
   založen v účetnictví 
Trojanová - e-mailová komunikace, sdělením, že ukončuje členství, neposlala 
 
 
Churavý vypracuje text dopisu a mailu na zjištění zájmu zůstat v Horalu pro neaktivní a 
nekontaktovatelné členy. Seznam oslovených zpracují Hegedűšová a Churavý. 
 
   
4.  Půlroční přehled plnění rozpočtu, plánu akcí (Churavý, Hegedűšová) 
 
schválený rozpočet odpovídá plánu plnění v příjmech i výdajích 
plán akcí je plněn ze 100 % - Patnáctka, VH, Veteráni, Gastro, Běh na Baštu, Vysočina, Labák  
 
 
 
5.  Různé  
     
 brigáda na Městských skalách na podzim 
 
 
 info z VH ČUS  - nová předsedkyně (Vintrová), Stanovy (není-li usnášeníschopná, po  
      30´začíná Náhradní VH), příjmy z reklamy danitelné 
 



 
 info ze schůzky na ČUS - jednání s p. Vintrovou (bude i nadále naší účetní) 
 
 
 metodický výcvik - info (proběhly 3 výcvikové části, poslední bude následovat) 
 
 
 Mikuláš možnosti: - Severka (po 450), Návrší (350 se snídaní)  
     - Miňo - chata Eduard, Bělá p.P, (23 po 250 + 18 po 450) 
     - Kronfelzov Baďurka (26 míst po 250 Kč) - jídlo a pití vlastní 
   oslovit Miňa s vypracováním nabídky od chaty Eduard (Churavý) 
 
 
 
 kroniky Horalu předal Vogel Churavému, u kterého budou archivovány 
   archív účetnictví předá Hegedűšová Churavému 
 
 
 Půlsilvestr   - Hegedűšová zjistí podmínky ve Hraběšicích (jídlo, pití, ubytování) 
     - Churavý zjistí zájem členů o akci 
 
 
 pojištění hmotné odpovědnosti  - Churavý zjistí podmínky u ČUS 
 
 
 „Pocty“   - ocenit Vogela (metodika) a Lípu (dokumentace, vývěska) 
 
    
  
 
  
 
5.  Nejbližší úkoly          zajistí: 
    
 web  - změna web mastera, aktuální web  - Churavý 
 termíny činností - aktualizace   - Hegedűšová 
 kontaktování neaktivních členů     - Churavý 
 Mikuláš - zjistit podmínky u chaty Eduard (Miňo)    - Churavý 
 archív účetnictví předat Churavému    - Hegedűšová 
 Půlsilvestr 1.7. Hraběšice  - zjištění podmínek    - Hegedűšová 
      - zjištění zájmu členů    - Churavý 
 pojištění hmotné odpovědnosti u ČUS    - Churavý 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal :     Churavý Miroslav  Schválil:    Doubravský Tomáš 


