
 

 

Zápis 
 

z členské konference Horolezeckého klubu Ostaš Police nad Metují, 

konané dne 19. 2. 2011 v Polici nad Metují v restauraci „Sokolovna“ 
 

                                                                                                                                                                                                                                                       

1. Zahájení členské konference předsedou HK Ostaš, Jiřím Škopem 

 

2.  Schválení programu dle návrhu předloženého vedoucím schůze. 

 

3.  Volba pracovního předsednictva: 

  vedoucí schůze Jiří Škop 

  zapisovatel Marek Lacina  

 

4.  Volba komisí:  

  mandátová - předseda Jaroslav Ulvr 

                                                členové: Milan Karpf, Adolf Kadlec 

 

 

  volební -  Tomáš Hornych 

    členové: Pavel Axman, Jan Rutar 

 

 

                           návrhová -  předseda Michal Stuchlík 

                                                 členové: Petr Mazanec, Marta Škopová 

 

5.  Zprávu o činnosti HKO za rok 2010 podal Jiří Škop (viz příloha) 

 

6. Zprávu o hospodaření HKO v roce 2010 podal hospodář Jaroslav Ulvr (viz 

příloha) 

 

7.  Zprávu sboru revizorů o majetku, aktivech, pohledávkách a subvencích jiných 

subjektů podal předseda sboru revizorů Tomáš Thér (viz příloha) 

 

8. Návrh akcí na rok 2010 podal Jiří Škop (viz Usnesení členské konference) 

 

9. Proběhlo tajné hlasování ve věci volby předsedy klubů a členů výboru. 

     Výsledek voleb: 

  

 předseda – Michal Stuchlík 

 členové výboru: Jiří Koutský, Pavel Axman, Adolf Kadlec, Petr John, Karel Nováček, 

Daniel Drechsel, Marek Lacina 

 náhradníci pro Výbor: Tomáš Thér, Jan Rutar, Tomáš Hornych, Tomáš Hůlka, L. 

Koutský 

 

9.  DISKUSE 

a) Jiří Škop předložil návrh výše členských příspěvků HK Ostaš na rok 

2010: 100 Kč 



 

 

b) Jiří Škop navrhl usnesení, kterým členská konference bere na vědomí 

členské příspěvky ČHS a ČOS 

 

 do 18ti let do 60ti let nad 60 let důchodci od 
65 let 

ČHS 100,00 Kč 400,00 Kč     0,00 Kč 0,00 Kč 

Sokol 100,00 Kč 300,00 Kč 300,00 Kč 100 Kč 

HKO 100,00 Kč 100,00 Kč 100,00 Kč 100 Kč 

Celkem 300,00 Kč 800,00 Kč 400,00 Kč 200 Kč 

c) Jiří Škop navrhl, aby byly členské příspěvky uhrazeny do 31. 3. 2011 na účet 

HKO (č. ú. 1182777359/0800), kopii pokladního dokladu dopravit hospodáři; 

d) podán návrh z fóra na zmocnění výboru HKO k jednáním s TJ SOKOL o výši 

nájemného, nebo o formě využití příspěvku na činnost z rozpočtu města, 

včetně přijetí konečného rozhodnutí. 

e) podán návrh z fóra na vydání ročenky HKO za rok 2010 

f) Jiří Škop podal návrh na zakoupení vybavení do ledu v rámci určité obnovy 

výbavy (1 cepín, 1 kladivocepín, 1 pár maček, a 2 helmy) 

g) Tomáš Thér navrhl určit osobou zodpovědnou za půjčování lezeckého 

materiálu s tím, že navrhl, aby za vedení výpůjční knihy a vybírání půjčovného 

byl odpovědný Marek Lacina 

h) Jan Rutar navrhl, aby výbor zvážil změnu banky pro vedení účtu klubu; 

i) Petr John a Tomáš Thér navrhli, aby byla určena odpovědná osoba pro 

vypracování seznamu knih z knihovny klubu a za vedení výpůjční knihy, 

přičemž navrhli zvážit uložení poplatků za výpůjčku knih; 

j) Tomáš Thér navrhl, aby správce stěny vedl evidenci vstupného, kterou k 31. 

12. každého roku předloží Hospodáři klubu; 

k) Jiří Škop navrhl, aby bylo zváženo zařazení závodu „Novoroční open“ do 

kategorie závodů Českého poháru; 

l) Jiří Koutský navrhl, aby se oddílový zájezd zařazený J. Škopem do programu 

akcí na rok 2011 konal do oblasti Labských pískovců; 

m) Jiří Koutský navrhl přehodnotit případnou úpravu pravidel závodu „O krále 

Ostaše“ 

n) Jiří Škop navrhl, aby bylo prozatím upuštěno od dalších jednání se Sokolem o 

využití finančních prostředků z příspěvků Města; 

o) Petr John navrhl pokračovat v obnovení tradice ročenky klubu. 

10. Předseda návrhové komise předložil členské konferenci návrh textu Usnesení členské 

konference, které bylo předsedou drobně připomínkováno a následně hlasováním 

většinou přítomných schváleno (mandátovou komisí bylo před konečným hlasováním o 

Usnesení ověřeno, že VČK je stále usnášeníschopná) 

11.  Závěr členské konference (20.35). 

         zapsal: Marek Lacina  


