
USNESENÍ 
 

Členské konference Horolezeckého klubu Ostaš Police nad Metují, 
konané dne 19.2.2011 v Polici nad Metují v restauraci Sokolovna 

 

 
 

1) Členská konference bere na vědomí zprávu o činnosti klubu v roce 2010. 
 
2) Členská konference bere na vědomí zprávu o hospodaření klubu v roce 2010 

 
3) Členská konference bere na vědomí zprávu Sboru revizorů. 
 
4) Členská konference schvaluje návrh akcí na rok 2011 v těchto bodech: 

 

• lezecké závody „Novoroční open 2011“  
• účast v závodu „Tajfunky 2011“ 
• sportovně-společenská akce „Otevírání skal“ 
• instruktážní den na Ostaši (povinný pro všechny nové členy a členy mladší 18 let) 
• klubový zájezd do skalní oblasti 
• lezecký závod „O krále Ostaše“ 
• společenská akce „Poslední slanění“ 
• skalní brigáda na Ostaši 
 

5) Členská konference schvaluje níže uvedené výsledky voleb předsedy, předsednictva a 
výboru klubu:  
• Předseda Michal Stuchlík  
• Předsednictvo Jiří Škop – místopředseda 
 Jaroslav Ulvr – hospodář 
 Jiří Seifert – tajemník  
• Výbor Jiří Koutský 

 Pavel Axman 
 Adolf Kadlec 

 Karel Nováček 
 Petr John 
 Marek Lacina 
 Daniel Drechsel 
 

náhradníci pro Výbor: T. Thér, J. Rutar, T. Hornych, T. Hůlka, L. Koutský 
 

6) Členská konference schvaluje návrh přednesený návrhovou komisí:  
• Osobou zodpovědnou za půjčování lezeckého materiálu, za vedení výpůjční knihy 

a vybírání půjčovného bude Marek Lacina.  
• Členská konference ukládá Výboru zvážit změnu banky pro vedení účtu klubu. 
• Členská konference pověřuje Výbor, aby určil odpovědnou osobu pro vypracování 

seznamu knih z knihovny klubu a za vedení výpůjční knihy. Dále ukládá Výboru 
zvážit poplatky za výpůjčku knih. 

• Správce stěny bude vést evidenci vstupného, kterou k 31.12. předloží Hospodáři 
klubu. 

• Členská konference schvaluje nákup 2 cepínů, 1 páru maček a 2 přileb. Cenový 
limit stanoví Výbor. 



• Členská konference schvaluje členské příspěvky pro rok 2011 ve stejné výši jako 
v r. 2010, tj. 100,- Kč. Členská konference bere na vědomí výši příspěvků ČHS a 
ČOS. Členské příspěvky musí být zaplaceny nejpozději do 31.3.2011. 

• Členská konference uděluje Výboru mandát k rozhodnutí o zařazení závodu 
„Novoroční open“ do kategorie Českého poháru. 

• Klubový zájezd bude do Labských pískovců. 
• Členská konference ukládá výboru přehodnotit případnou úpravu pravidel závodu 

„O krále Ostaše“. 
• Členská konference rozhodla nepokračovat v jednání se Sokolem o využití 

finančních prostředků z příspěvků Města. 
• Členská konference ukládá Výboru projednat otázku „Ročenky HKO“. 

  
 
Police nad Metují 19.2.2011 Michal Stuchlík, předseda návrhové komise 


