Zápis

z jednání Členské konference Horolezeckého klubu Ostaš
konané dne 15. února 2020 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 2019
6. Zprávu o hospodaření HKO v roce 2019
7. Zpráva sboru revizorů
8. Návrh akcí na rok 2020
9. Členské příspěvky 2020
10. Volby předsedy a výboru klubu
11. Diskuze
12. Návrh a schválení Usnesení
13. Závěr
Program členské konference byl všemi přítomnými přijat.
(47 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE)
3) Volba pracovního předsednictva
a) vedoucím výroční členské konference byl zvolen Tomáš Hornych;
b) zapisovatelem výroční členské konference byl zvolen Jiří Škop.
(47 PRO; 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE);

4) Volba komisí členské konference
a) mandátová komise byla zvolena v tomto složení – Jaroslav Ulvr (předseda),
Kateřina Sadílková (člen komise)
(46 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE);
b) volební komise byla zvolena v tomto složení – Lumír Pražák (předseda),
Pavel Axman, Petr Mareš (členové komise)
47 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
c) návrhová komise byla zvolena v tomto složení – Pavel Lokvenc (předseda
komise), Jiří Škop (člen komise a levná pracovní administrativní síla)
46 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE
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 47 ze 70 členů klubu.
5) Předseda klubu přednesl zprávu o činnosti klubu za rok 2019.
6) Hospodář přednesl revizní zprávu o hospodaření klubu v roce 2019.
7) Předseda sboru revizorů D. Hejl přednesl zprávu sboru revizorů o proběhnuvší
kontrole hospodaření klubu za rok 2019.
8) Předseda přednesl návrh akcí na rok 2020 s tím, že vyzval k tomu, aby případné
pozměňující návrhy zazněly v rámci diskuse.
9) Předseda představil návrh členských příspěvků 2020. Předseda navrhl členské
příspěvky pro rok 2020 ve výši 200,- Kč/osoba (v případě dospělých) a 100 Kč (v
případě členů do 18-ti let).
10) Proběhly volby předsedy klubu a výboru.
V rámci voleb na úvod seznámil předseda volební komise přítomné s volebním
řádem pro volbu předsedy a výboru. Volební řád byl členskou konferencí v roce
2017 schválen za vnitřní směrnici, sloužící pro jakékoliv další volby orgánů klubu,
proto již o jeho přijetí nemuselo být hlasováno. Následně volební komise rozdala
volební lístky a mandátová komise ověřila počet přítomných členů klubu pro
zajištění platnosti voleb a zjištění kvora potřebného pro zvolení. Poté byly
přítomnými hlasovací lístky upraveny a vloženy do urny. Následovalo sčítání
hlasů, přičemž následně předseda volební komise vyhlásil výsledky voleb.
Kvorum pro zvolení bylo 24 hlasů.
Volba předsedy: v prvním kole byl novým předsedou zvolen Tomáš
Hornych (37 hlasů).

Výbor:
V prvním kole (většinou přítomných) byli do výboru zvoleni:
Pavel Lokvenc (38 hlasů)
Jiří Škop (36 hlasů)
Jan Lokvenc (34 hlasů)
Pavel Axman (30 hlasů)
Jiří Koutský (29 hlasů)
Ve druhém kole (veřejnou volbou) byli za členy výboru zvoleni kandidáti, kteří
v prvém kole obdrželi méně hlasů, než nadpolovičním většinu, a to:
Karel Nováček (21 hlasů; PRO 45; PROTI 0, ZDRŽEL SE 2)
Jaroslav Ulvr (21 hlasů) – vzdal se účasti ve výboru
Michal Stuchlík (17 hlasů; PRO 46; PROTI 0, ZDRŽEL SE 1)
V rámci voleb pak ještě bylo hlasováno o náhradnicích pro případ, že by zvolený
člen výboru byl výborem zvolen do předsednictva, nebo se výkonu mandátu vzdal
z jiných důvodů. Náhradníky byli z okruhu kandidátů do výboru zvoleni:
Dušan Hejl (11 hlasů; PRO 46; PROTI 1, ZDRŽEL SE 0)
Martin Hruška (11 hlasů; PRO 42; PROTI 4*, ZDRŽEL SE 1)
Hornych Míra (10 hlasů; PRO 45; PROTI 0, ZDRŽEL SE 2)
Marek Lacina (8 hlasů; PRO 46; PROTI 0, ZDRŽEL SE 1)
* poznámka: hlasy proti zvolení M. Hrušky za náhradníka byly hlasujícími v rámci veřejné volby
odůvodněny hlasitou proklamací, že korunní princ klubu měl být novým předsedou

Na závěr volebního bloku oznámil nově zvolený předseda klubu, že návrh
složení nového předsednictva předloží výkonnému výboru klubu na jeho
prvním jednání po členské konferenci.
11) Proběhla tradičně plodná diskuse, v rámci níž byla přítomnými diskutována
zejména tato témata:
a. Členské příspěvky
Předseda navrhl členské příspěvky pro rok 2020 ve výši 200,- Kč/osoba (v
případě dospělých) a 100 Kč (v případě členů do 18-ti let), s tím, že navrhl,
aby členské příspěvky byly zaplaceny nejpozději do 20. 3. 2020.
Jiné návrhy z pléna nezazněly.
Dále Členská konference vzala na vědomí výši příspěvků ČHS a ČOS.

b. Zájezd do lezecké oblasti
Máňa Hornychová navrhla, aby byl lezecký zájezd organizován do oblasti
v rámci ČR.
Jiný návrh nezazněl, 3 členové se v rámci hlasování o zařazení tohoto návrhu
do závěrečného usnesení členské konference zdrželi hlasování.
c. Zájezd do pivovaru
D. Hejl navrhl, doplnit do návrhu akcí již tradiční společensky kulturní akci
„návštěva pivovaru“.
M. Lacina navrhl, aby bylo vyvinuto maximální úsilí o to, aby tímto pivovarem
nebyl pivovar Krakonoš, nicméně návrhová komise tento návrh neoznačila za
protinávrh k původnímu návrhu, ale pouze jako doporučení směřované
organizátorům akce, kteří by k tomuto názoru odborníka měli přihlédnout.
V rámci hlasování o zařazení tohoto návrhu do závěrečného usnesení členské
konference hlasovali 2 členové proti a 1 se zdržel hlasování.
d. Zvýšení vstupného na stěnu
M. Gloser navrhl, aby došlo ke zvýšení vstupného na stěnu pro členy klubu
s tím, že současná výše neodpovídá rozumně nastavené výši vstupného.
M. Hornych vznesl protinávrh zachovat výši vstupného.
T. Hornych vznesl protinávrh zvýšit vstupné pro všechny s ohledem na
vstupné na stěnách v regionu.
P. Lokvenc vznesl protinávrh zohlednit při vstupech na stěnu aktivity v rámci
roku vzhledem ke vstupnému.
J. Ulvr navrhl pověřit v rámci usnesení výbor jednáním o úpravě vstupného.
Následně bylo hlasováno od posledního podaného protinávrhu s tím, že
protinávrh J. Ulvra byl přijat.
e. Oprava dopadiště na boulderovce
T. Hornych navrhl schválit pro letošní rok provedení opravy dopadiště na
boulderovce s tím, že o rozsahu rozhodne výbor na základě rozpočtových
možností klubu. K návrhu nebyl vznesen žádný protinávrh.
f. Dokoupení chytů na stěnu
M. Berka (a J. Lokvenc v zastoupení) navrhli realizovat dokoupení chytů na
stěnu s tím, že o rozsahu rozhodne výkonný výbor na základě rozpočtových
možností klubu.
12) Členská konference schválila absolutní většinou přítomných závěrečné usnesení.

13) Předseda poděkoval přítomným za účast, jakož i za důvěru projevenou
znovuzvolením. Pro další funkční období slíbil členům jen krev, pot a slzy,
nekoupil tradiční rumové kolečko, a následně se odebral do peřin bojovat
s bacilem. Všichni přítomni bujaře tleskali a provolávali SLÁVA! Pročež byla
členská konference prohlášena za ukončenou.
Zapsal: Jiří Heřman Škop

