Zápis

z jednání Členské konference Horolezeckého klubu Ostaš
konané dne 11. února 2017 v Polici nad Metují v hospůdce SOKOLOVNA
začátek jednání:
přítomni:
hosté:

18:00
dle prezenční listiny
Dany Drechsel

1) Na úvod předseda HKO přivítal halasně přítomné, kterých tentokrát dorazil velmi
uspokojivý počet (budiž za ten odpovědný přístup všem členům třikrát dík!). Sami
členové se odměnili bouřlivým potleskem!
2) Předseda předložil plénu ke schválení program členské konference.
K předloženému návrhu nebyl vznesen žádný návrh na doplnění.
Program:
1. Zahájení členské konference
2. Schválení programu schůze
3. Volba pracovního předsednictva
4. Volba komisí (mandátové, volební, návrhové)
5. Zpráva o činnosti HKO za rok 2016
6. Zprávu o hospodaření HKO v roce 2016
7. Návrh akcí na rok 2017
8. Vnitřní směrnice o poskytování cestovních náhrad
9. Vnitřní směrnice – volební řád
10. Volby předsedy a výboru klubu
11. Diskuze
12. Návrh a schválení Usnesení
13. Závěr
Program členské konference byl všemi přítomnými přijat.
3) Volba pracovního předsednictva
a) vedoucím výroční členské konference byl zvolen Tomáš Hornych (většinou
přítomných; 0 proti, 1 se zdržel);
b) zapisovatelem výroční členské konference byl zvolen Jiří Škop (většinou
přítomných; 0 proti, 1 se zdržel);
c) volební komise byla zvolena v tomto složení – Pavel Axman (předseda komise),
Martin Hruška, Jakub Zítka a Adolf Kadlec (členové komise), a to většinou
přítomných, 0 proti, 1 se zdržel;

d) mandátová komise byla zvolena v tomto složení – Jaroslav Ulvr (předseda),
Kateřina Sadílková (člen komise) většinou přítomných s tím, že 0 proti, 2 se zdrželi;
d) návrhová komise byla zvolena v tomto složení – Michal Stuchlík (předseda
komise), Jiří Škop (člen komise a levná pracovní administrativní síla), a to většinou
přítomných, 0 proti, 1 zdržel.
4) Po volbě Pracovního předsednictva na výzvu vedoucího schůze oznámil předseda
mandátové komise, že Členská konference je usnášeníschopná a všechna
proběhnuvší hlasování budou platná. Přítomno, a v části zastoupeno, je 34 z 45
členů klubu, kvorum pro proběhnuvší hlasování a volby je 18 hlasů.
5) Předseda klubu přednesl zprávu o činnosti klubu za rok 2016.
6) Hospodář přednesl zprávu o hospodaření klubu v roce 2016.
7) Předseda přednesl návrh akcí na rok 2017 s tím, že vyzval k tomu, aby pozměňující
návrhy zazněly v rámci diskuse.
8) Vnitřní směrnice o poskytování cestovních náhrad
9) Proběhly volby předsedy klubu a výboru.
V rámci voleb na úvod seznámil předseda volební komise přítomné s volebním
řádem předsedy a výboru. K volebním řádům nebyly vzneseny žádné připomínky.
Následně byly volební řády pro volbu předsedy a výboru přijaty veřejnou volbou.
Volební komise rozdala hlasovací lístky. Poté byly přítomnými hlasovací lístky
upraveny a vloženy do urny. Následovalo sčítání hlasů, přičemž následně předseda
volební komise vyhlásil výsledky voleb.
Volba předsedy:
V prvním kole byl novým předsedou zvolen Tomáš Hornych (27 hlasů). Ve volbě
předsedy získali hlasy Dušan Hejl, Filip Ticháček (3) a Jiří Škop (1).
Volba výkonného výboru:
V prvním kole (většinou přítomných) byli do výboru zvoleni: Jiří Škop (25 hlasů),
Pavel Axman (24 hlasů), Jiří Koutský (22 hlasů), Jan Lokvenc (21 hlasů) a
Michal Stuchlík (18 hlasů).
Ve druhém kole (veřejnou volbou v pořadí podle věku od nejstaršího k
nejmladšímu, která byla jako způsob volby schválena všemi přítomnými) byli za
členy výboru zvoleni kandidáti, kteří v prvém kole obdrželi méně hlasů, než
nadpolovičním většinu, a to:
Adolf Kadlec (v prvním kole 17 hlasů; ve druhém kole 30 hlasů pro, 1 zdržel se)

Karel Nováček (v první kole 17 hlasů; ve druhém kolen 30 hlasů pro, 1 zdržel se)
V rámci voleb pak ještě bylo (veřejnou volbou podle pořadí z voleb, která byla
jako způsob volby schválena všemi přítomnými) hlasováno o náhradnicích pro
případ, že by zvolený člen výboru byl výborem kooptován do předsednictva, nebo
se výkonu mandátu vzdal z jiných důvodů. Za náhradníky byli z okruhu kandidátů
do výboru zvoleni:
Pavel Lokvenc (v prvním kole 17 hlasů; ve druhém kole 29 hlasů pro, 1 proti, 1
zdržel se), Dušan Hejl (v prvním kole 11 hlasů; ve druhém kole 29 hlasů pro, 1
zdržel se), Kateřina Sadílková (v prvním kole 8 hlasů; ve druhém kole 28 hlasů
pro, 1 zdržel, 1 proti), Marek Lacina (v prvním kole 7; ve druhém 29 hlasů pro,
1 proti), Milan Karpf – (v prvním kole 6; ve druhém 26 hlasů pro, 1 proti, 3 se
zdrželi).
10) Nový předseda klubu oznámil, že volbu předsednictva předloží výboru klubu
na jeho prvním jednání po členské konferenci.
11) Proběhla plodná diskuse, v rámci níž byla přítomnými diskutována zejména tato
témata:
a. Členské příspěvky
- ČOS brutálně zvednul – mládež 250 Kč, starší pasty 550 Kč,
- ČHS – stejná výše, upozornění na možnost nového pojištění
- HKO 200 Kč, děti 100 Kč,
- Termín 31. 3. 2017
- Podrobnosti platby budou na webu
- Připomínky: nebyly
b. Volební řád dnes použitý bude transformován do vnitřní směrnice
- Zjednodušení a zkrácení voleb při příštích členských konferencích, kdy již
tento nebude muset být samostatně představen a přijímán
- Bude součástí sbírky listin navazujících na klubové stanovy
- Připomínky: nebyly, univerzální souhlas
c. Designovaným předsedou byl objednán přípitek
- Proslov k přípitku pronesl Papouch
- Krutě hustě hospoda zavoněla R_U_M_em
- Připomínky: ne, při aklamaci nad tímto bodem bylo vše vypito
d. Novým předsedou byl objednán přípitek
- Krutě hustě o5 hospoda zavoněla R_U_M_em
Připomínky: ne, při aklamaci nad tímto bodem bylo vše vypito
12) Členská konference přijala závěrečné usnesení. 28 – všichni pro
Jednání ČK bylo ukončeno ve 20:45 hod.

Zapsal: Jiří Heřman Škop

