Zápis

z jednání Členské konference Horolezeckého klubu Ostaš
konané dne 3. března 2018 v Polici nad Metují v restauraci SOKOLOVNA
začátek jednání:
přítomni:
hosté:

17:00
dle prezenční listiny
-

1) Na úvod předseda HKO Tomáš Hornych přivítal přítomné.
2) Předseda předložil plénu ke schválení program jednání 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 2017
6. Zprávu o hospodaření HKO v roce 2017
7. Návrh akcí na rok 2018
8. Volby sboru revizorů
9. Diskuze
10. Návrh a schválení Usnesení
11. Závěr
Program členské konference byl všemi přítomnými přijat.
28 PRO, 0 Proti, 1 se zdržel
3) Volba pracovního předsednictva
a) vedoucím výroční členské konference byl zvolen Tomáš Hornych (26 pro; 1
proti, 2 se zdržel);
b) zapisovatelem výroční členské konference byl zvolen Jiří Škop (27 pro; 2
Proti, 0 se zdržel);
c) volební komise byla zvolena v tomto složení – Milan Karpf (předseda komise),
Lumír Pražák (člen komise) (27 pro, 0 proti, 2 se zdrželi);
d) mandátová komise byla zvolena v tomto složení – Jaroslav Ulvr (předseda),
Kateřina Sadílková (člen komise) (27 pro, 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) (28 pro, 0
proti, 1 se zdrželi)

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 je 29 ze 44 členů klubu.
5) Předseda klubu přednesl zprávu o činnosti klubu za rok 2017.
6) Hospodář přednesl zprávu o hospodaření klubu v roce 2017.
7) Předseda přednesl návrh akcí na rok 2018 s tím, že vyzval k tomu, aby
pozměňující návrhy zazněly v rámci diskuse.
8) Člen sboru revizorů J. Seifert přednesl zprávu sboru revizorů o proběhnuvší
kontrole hospodaření klubu.
9) Proběhly volby sboru revizorů.
V rámci voleb na úvod navrhl předseda, aby volba sboru revizorů byla veřejná.
Návrh byl veřejnou volbou (absolutní většina PRO, 0 proti, 0 se zdržel).
Volba předsedy: novým předsedou sboru revizorů byl navržen Dušan Hejl.
Volba členů sboru revizorů: za člena byl navržen: Jiří Seifert.
Další návrh z pléna nezazněl. Následně proběhlo hlasování o předloženém
návrhu s tímto výsledkem: Pro 27, Proti 2, zdržel se 0.
10) Proběhla tradičně plodná diskuse, v rámci níž byla přítomnými diskutována
zejména tato témata:
a. Členské příspěvky
Předseda navrhl členské příspěvky pro rok 2018 ve výši 200,- Kč/osoba (v
případě dospělých) a 100 Kč (v případě členů do 18-ti let).
Jiné návrhy nezazněly.
Dále předseda navrhl, aby Členská konference zároveň vzala na vědomí výši
příspěvků ČHS a ČOS.
Současně předseda promluvil o výhodách členství v ČHS.
Na závěr navrhl, aby členské příspěvky byly zaplaceny nejpozději do
31. 3. 2018.
b. Výjezd do skalní oblasti
Pavel Lokvenc navrhl uspořádání tradičního zájezdu do jiné oblasti, než kam
jsme tradičně jezdili v posledních letech (zejména kvůli faux pas v minulém
roce je návrat do Rájce nemožný). Navrhl oblasti: Arco, Frankenjura, Súľov

Jirka Škop: Navrhuji dnes zapsat do usnesení požadavek na organizaci
zájezdu, a o výběru lokality rozhodne výbor po jednání se zájemci o účast na
zájezdu.
Marek Lacina: Při výběru doporučuji volit oblast mimo písky.
c. Klubová knihovna
Tomáš Hornych promluvil o problematice klubové knihovny, kterou dosud
spravuje Libor Jenka. Mělo by být rozhodnuto, co s knihovnou dál – zachovat?
Doplňovat? Zrušit? Návrh konečného řešení připraví výkonný výbor.
d. Přístavba stěny
Tomáš Hornych vystoupil s návrhem na další přístavbu umělé stěny. Navrhl
řešit přístavbu formou kolmějších profilů pro méně výkonné lezce. Bod byl po
bouřlivé diskusi uzavřen tím, že výkonný výbor bude usnesením pověřen
k přípravě a předjednání věci s TJ Sokol.
e. Soustředění v pivovaru
V rámci stupňujících se kuloárních diskusí byl plénu předložen návrh na
uspořádání exkurse v Olivětínském pivovaru. K překvapení všech se podařilo
návrh protlačit do závěrečného usnesení z členské konference (o zařazení
bylo hlasováno takto: 27 pro, 2 zdrželi, 0 proti)
11) Na závěr jednání Členská konference přijala závěrečné usnesení.
Zapsal: Jiří Heřman Škop

