
Zápis 
z jednání Členské konference Horolezeckého klubu Ostaš 

konané dne 2. dubna 2022 v Restauraci Sokolovna 

 

Broněk na uvítanou objednává Tulamorku 
1) Předseda předložil plénu program jednání Členské konference.  

Program: 
1. Schválení programu schůze 
2. Volba pracovního předsednictva 
3. Volba komisí (mandátové, návrhové) 
4. Zpráva o činnosti HKO za rok 2021 
5. Zprávu o hospodaření HKO v roce 2021 
6. Návrh akcí na rok 2022 
7. Diskuze 
8. Návrh a schválení Usnesení 
 
Hlasování  
36 PRO, 0 Proti, 0 se zdržel 
Program členské konference byl všemi přítomnými přijat. 
 

2) Volba pracovního předsednictva  
a) vedoucím výroční členské konference byl zvolen Tomáš Hornych (35 pro; 0 
proti, 1 se zdržel); 
b) zapisovatelem výroční členské konference byl zvolen Pavel Lokvenc (36 pro; 0 
Proti, 0 se zdržel); 
d) mandátová komise byla zvolena v tomto složení – Martin Hruška (předseda), 
Lumír Pražák (člen komise) (34 pro, 0 proti, 2 se zdrželi); 
d) návrhová komise byla zvolena v tomto složení – Michal Stuchlík (předseda 
komise), Marek Lacina (člen komise) (34 pro, 0 proti, 2 se zdrželi) 
 

3) 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 36 ze 67 členů klubu. 
 

4) Předseda klubu světově přednesl zprávu o činnosti klubu za rok 2021. 
Sokolovna propukla v mocný aplaus. 
 

5) Hospodář přednesl zprávu o hospodaření klubu v roce 2021. 
M. Hornych objednává předsedovi velkého RUMa. 
 



6) Předseda sboru revizorů M. Hornych přednesl zprávu sboru revizorů o proběhnuvší 
kontrole hospodaření klubu. 
Sokolovna opět propukla v mocný aplaus. 

7) Předseda přednesl návrh akcí na rok 2022 s tím, že vyzval k tomu, aby pozměňující 
návrhy zazněly v rámci diskuse. 

8) Proběhla tradičně plodná diskuse, v rámci, níž byla přítomnými diskutována 
zejména tato témata: 
 
a. Dujan s panem Ing. Miroslavem Hornychem, kulturním atachee, navrhuje 

zařadit do programu akcí zájezd do pivovaru. 36 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 
b. Členské příspěvky 

Předseda navrhl členské příspěvky pro rok 2022 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.   
Na závěr navrhl, aby členské příspěvky byly zaplaceny nejpozději do 
30. 4. 2022. 
35 pro, 1 proti, 0 se zdrželo. 

c. Marek Lacina navrhuje změnit návrh akcí na rok 2022 za návrh akcí na 
dalších 12 měsíců. 35 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 

9) Na závěr jednání Členská konference přijala závěrečné usnesení. 
Hlasování: 35 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE (Ulvr) 
 

Zapsal: Pavel Lokvenc v.r. 


