Schůze Výkonného výboru Horalu
Dne:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:

5.11.2017; 18.00 hod
Opera, Šumperk
VV (Churavý, Doubravský, Hegedűšová)
KK (Komárková, Krčová,)

1. Plnění úkolů poslední výborovky: (předseda VV)
web zprovoznění, aktualizace
- Churavý
splněno
dopis neaktivnícm členům
- Churavý
splněno
Mikuláš - objednávka, mail členům
- Churavý
splněno
schůzka s PMŠ o brigádě na Městských skálách
- Churavý
splněno
žádost na dividendy ČEZ
- Churavý
splněno
předání archívu účetnictví
- Hegedűšová
nesplněno
termíny činností (aktualizace)
- Hegedűšová
splněno
kontaktovat Petru Růžičkovou a Editu Vopatovou skrz Horování - Doubravský - splněno
organizace Boulder Session (4.11.)
- Doubravský
plněno
2. Valná hromada
termín a místo

pátek 12.1. (podmínkou je uzavření hospodaření a revize účtu)
D_klub – 17:00 – 20:00, 30 večeří, objedná Doubravský

příprava

rozpočet

- Churavý, Hegedűšová

plán akcí

- brigáda Městské v březnu
- místo s Palicí bude Bišík
- půlsilvestr na Rabštejně

zpráva o činnosti

- Churavý

výstupy roku

- Doubravský

Plesnivec 2018_1 se zápisem z VH
3. Neaktivní členové

Bruštíková
Horáček
Jirman
Kouřil
Šmíd
Trojanová
Vaněk
Vavruška
Vlček Jar

proběhl mailový kontakt, rezignuje na členství převzetím „oznámení“
proběhl mailový kontakt, aktualizace spojení, zůstává členem
proběhl mailový kontakt, aktualizace spojení, zůstává členem
proběhl telefonický kontakt, aktualizace spojení, zůstává členem
nedoručitelný, bude zasláno „oznámení o vyloučení“
zaslala formulář o ukončení členství
proběhl telefonický kontakt, aktualizace spojení, zůstává členem
nefunkční mail, mobil
nedoručitelný, bude zasláno „oznámení o vyloučení“

Bylo odsouhlaseno vyloučení Bruštíkové, Šmída, Vlčka Jaroslava.
Vavruškovi bude odeslána výzva o upřesnění kontaktů.
4. HoroMikuláš - 2.12. , chata Eduard, Bělá p.P.
(Churavý, Hegedűšová)
nabídka provozovatele: ubytování + večeře - 330 Kč/os; nabídka snídaně 80 Kč/os
rozpočet na 12.000 Kč (tzn. max 36 osob)
zaslán mail členům a přátelům Horalu
stav k 5.11.
40+1 přihlášených

návrh:

od hostů a partnerů vybrat 100 Kč
1.700,41 míst po 330,- + 2 večeře
?,snídaně individuálně po 80 Kč
počet, objednat
rezerva pro nepřihlášené
300,program:
- viz příloha
rozdělení pokojů
- viz příloha
zpracuje Hegedűšová
info účastníkům (příplatek, snídaně, program)
zašle Churavý
info na chatu (přesný počet, rozdělení pokojů, počet snídaní) zašle Churavý

5. Různé
brigáda na Městských

- domluveno s PMŠ (Hojgr)
- úklid, prořez u skal a vytipování stromů k poražení
- bude termín v plánu akcí 2018 - březen
Ševčík zajistil sponzora pro Horokrosu a BoulderSession - fa Davon, s.r.o.
5.000 Kč
- v rozpočtu 2017 úprava kapitoly „Závody“
- rozděleno 2.500 Kč pro Horokros a 2.500 Kč pro BoulderSession
Horokros 2018
- po zvážení návrhů změn – bude
- podmínky domluví Churavý na schůzi „Chlapáků“ 24.11.
- zaslat žádost dotaci ČUS (5.000 )
- dotaci SHM 5.000 Kč domluví Churavý
- „Sportuj s námi“ - 1.-30.11.; min100 závodníků!
Horování 2018
- Churavý oznámil ukončení činnosti dramaturga
- dramaturgii přebere Doubravský
Alpenverein 2018
- informaci zájemcům rozešle Churavý
- dotace 500/člena; zaplatit na účet Horalu do 15.12.2017

6. Nejbližší úkoly

zajistí:

předání archívu účetnictví
- Hegedűšová
VH 12.1.2018 objednat místo
- Doubravský
rozpočet
- Churavý, Hegedűšová
zpráva o činnosti
- Churavý
výstupy roku
- Doubravský
„Rozhodnutí o vyloučení člena - Bruštíkové, Šmída, Vlčka Jar. - Churavý
dopis Vavruškovi
- Churavý
Mikuláš
mail členům (informace)
- Churavý
rozdělení na pokoje
- Hegedűšová
mail na chatu (počet, ubytování, snídaně)
- Churavý
dotace
ČUS
10.000 Kč na pronájem
- Hegedűšová
ČUS
5.000 Kč na Horokros
- Hegedűšová
SHM
5.000 Kč na Horokros
- Churavý
Alpenverein 2018
- rozeslat informaci zájemcům
- Churavý

Zapsal : Churavý

Schválil: Doubravský

