
Schůze Výkonného výboru Horalu 
 

Dne:   5.9.2017;  18.00 hod  
Místo konání:   Opera, Šumperk 
Přítomni:  VV (Churavý, Doubravský, Hegedűšová) 
Hosté:  KK (Musilová) 
 
1. Plnění úkolů poslední výborovky: (předseda VV) 
 
 změna web mastera - Churavý splněno 
 
 revize členské základny - Churavý, Hegedűšová plněno 
 
 brigáda na Městských skalách - VV viz bod "Různé" 
 
 HoroMikuláš  - Churavý plněno 
 
 předání archívu účetnictví - Hegedűšová nesplněno 
 
 termíny činností (aktualizace) - Hegedűšová nesplněno 
 
 Půlsilvestr  - Churavý, Hegedűšová splněno 
   proběhlo v sobotu 1.7.2017 v Hraběšicích 
 
 pojištění hmotné odpovědnosti - Churavý splněno  
   vhodné pouze pro oddíly s velkým majetkem, vysoké náklady (od 3.500Kč/rok) 
 
    

2. Změna web mastera   
 úspěšně proběhl přechod web správce (i domény a web hostingu) na Kamila Coufala 
 smlouva 2.000 Kč/rok; rok 2017 (1.000Kč) řešeno sponzorsky, nepřekročení rozpočtu (1.151Kč) 
 aktualizaci zajistí Churavý a nový správce  
 možnost zveřejňování lezeckých výkonů online   - zajistí Churavý a nový správce 
 podepsány smlouvy - web master Coufal (do 2019); Churavý (sponzor) 
 
3.  Neaktivní členové 

Stanovy:  4. Zánik členství. Členství ve spolku zaniká: 

a) vystoupením člena ze spolku – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství 
výkonnému výboru 

c) vyloučením člena – člen může být vyloučen ze spolku rozhodnutím výkonný výboru z důvodu závažného 
nebo opakovaného porušení stanov nebo vnitřních předpisů, neplnění svých členských povinností,... 

 Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště 
uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou spolku poskytl.  

 Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí 
přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné 
podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit nejbližšímu zasedání valné hromady. Valná 
hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Do doby rozhodnutí o vyloučení člena 
valnou hromadou jeho členství ve spolku trvá.   

  6. Povinnosti členů:           

g) udržovat aktuální kontaktní údaje 
 
 



Úkony minulého VV: 
Šmíd  - Ševča kontaktoval telefonicky - chce být členem 
Bruštíková - Ševča poslal dopis poštou, podací lístek snad v účetnictví 
Trojanová - Ševča mailová komunikace 
 
Dosavadní úkony současného VV: 
24.7. odeslán mail:  Bruštíková, Horáček, Jirman, Kouřil, Trojanová, Vaněk 
24.7. odeslány SMS: Bruštíková, Šmíd, Vlček Jaroslav 
29.8. odeslány SMS: Horáček, Jirman, Kouřil 
reakce:   Trojanová odstěhována do Brna, abdikaci slíbila poslat 
   Vaněk opět leze a zůstává členem 

Horáček zůstává členem              
ostatní nereagovali 

 
Následné kroky: 

- nalézt doklad a text dopisu Bruštíkové, pak jí zaslat rozhodnutí o vyloučení 
- odsouhlasen text doporučeného dopisu (s termínem na odpověď) a rozhodnutí o  
  vyloučení 
- informovat Konráda a Kadlčíka s cílem kontaktovat Kouřila a Vlčka Jardy  

- zajistí Churavý 
- odeslat dopor. dopis s výstupovým formulářem : Jirman, Kouřil, Šmíd,  Vlček Jar. 

- zajistí Churavý 
- upomenout Trojanovou       - zajistí Churavý  

 
 
   
4.  HoroMikuláš (Churavý, Hegedűšová) 
 nabídka provozovatele chaty Eduard, Bělá p.P.:   ubytování + večeře - 330 Kč/os 
 rozpočet na 12.000 Kč (tzn. max 36 osob) 
 vybrán termín 2.12. 
 zaslat objednávku (775 786 801)     - zajistí Churavý 
 zjistit napřed zájem členstva (přihlášení zdarma, ostatní po 50 Kč?)    - zajistí Churavý 
  
 
 
5.  Různé  
 brigáda na Městských     - kontaktovat PMŠ (Hojgr) s info o úklidu a prořezu - zajistí Churavý 
     - dle jednání u Hojgra - termín podzim, či Veteráni v dubnu 
 
 metodický výcvik - info (4. závěrečná část proběhla 12.8. na Sokolce) 
 
 Horokros   - 22.10., rozdělení úkolů (organizace, účetnictví, trať) 
  
 Horování   - 4.11.; domluveni Koller, Smola, Holeček, fotky od Bednáře 
     - Doubravský zjistí podmínky a možnosti Petry Růžičkové a Edity  
      Vopatové - do 8.9.     - zajistí Doubravský 
     - Boulder Session     - zajistí Doubravský 
    
 
 
 
 



6.  Nejbližší úkoly          zajistí: 
 
 web  - 100% zprovoznění a aktualizace   - Churavý 
 
 dopis neaktivnícm členům       - Churavý 
 
 Mikuláš - objednávka, mail členům     - Churavý 
 
 schůzka s PMŠ o brigádě na Městských skálách     - Churavý 
  
 žádost na dividendy ČEZ      - Churavý, Hegedűšová 
 
 předání archívu účetnictví       - Hegedűšová 
 
 termíny činností (aktualizace)      - Hegedűšová 
 
 kontaktovat Petru Růžičkovou a Editu Vopatovou skrz Horování   - Doubravský 
 
 organizace Boulder Session (4.11.)     - Doubravský 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal :    Churavý     Schválil:     Doubravský 


