
USNESENÍ 
Členské konference Horolezeckého klubu OSTAŠ Police nad Metují 

konané dne 16. února 2013 v Polici nad Metují v hospůdce SOKOLOVNA 

 

A. Členská konference bere na vědomí: 

1. Zprávu o činnosti klubu v roce 2012 

2. Zprávu o hospodaření klubu v roce 2012 

B. Členská konference schvaluje: 

1. Program akcí na rok 2013 v tomto rozsahu: 

a. lezecké závody „Novoroční open“  
b. účast členů v závodu „Tajfunky“ 
c. sportovně-společenská akce „Otevírání skal“ 
d. instruktážní den na Ostaši (povinný pro všechny nové členy a členy mladší 

18 let) 
e. klubový zájezd do skalní oblasti 
f. lezecký závod „O krále Ostaše“ 
g. společenská akce „Poslední slanění“ 
h. skalní brigáda. 

2. Členská konference schvaluje níže uvedené výsledky voleb předsedy a výboru 
HKO v tomto složení: 

předseda:   Pavel Axman 

členové:  Jiří Koutský, Tomáš Hornych, Karel Nováček, Michal Stuchlík, 
Marek Lacina, Adolf Kadlec, Kateřina Sadílková 

náhradník:  Lukáš Koutský 

3. Zvolený výbor zvolil členy předsednictva: 

místopředseda: Jiří Škop 

tajemník:   Milan Karpf 

hospodář:   Jaroslav Ulvr 

C. Členská konference dále pro rok 2013 schvaluje tyto návrhy a doporučení pro další 
rozpracování: 

 Členská konference schvaluje členské příspěvky pro rok 2013 ve stejné výši 
jako v r. 2012, tj. 100,- Kč/osoba. Členská konference zároveň bere na vědomí 
výši příspěvků ČHS a ČOS. Členské příspěvky musí být zaplaceny nejpozději do 
31. 3. 2013. 

 Členská konference souhlasí s realizací investiční akce „Boulderová stěna 
v prostoru malé galerie Sokolovny“, přičemž jednáním s TJ Sokol Police nad 
Metují pověřuje členská konference předsednictvo klubu. Členská konference 
svůj souhlas s realizací uděluje za předpokladu, že náklady realizace 



nepřesáhnou 50.000 Kč. Členská konference zároveň pověřuje výbor klubu 
zajištěním realizace této akce. 

 Členská konference souhlasí s tím, aby byla zadána výroba klubových triček, 
přičemž pověřuje předsednictvo jednáním s výrobcem. Členská konference 
podmiňuje svůj souhlas tím, že náklady na pořízení triček nebudou hrazeny 
z finančních prostředků klubu. 

 Členská konference schvaluje, aby výbor klubu u každé akce pořádané klubem 
v roce 2013 určil osobu odpovědnou za uspořádání akce a zajištění jejího 
průběhu s tím, že pověřuje výbor tím, aby zpřesnil plán akcí na rok 2013 
doplněním termínu konání akce. 

 Členská konference pověřuje výbor klubu jednáním ve věci zaplacení zálohy za 
ubytování v rámci akce „Klubový zájezd do skalní oblasti“. 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně všemi přítomnými v 19.43 hod. 

 

Police nad Metují 16. 2. 2013 

 

Marek Láca Lacina, v. r. Jirka Heřman Škop, v. r. 

předseda návrhové komise člen návrhové komise 

    


