
USNESENÍ 
Členské konference Horolezeckého klubu OSTAŠ Police nad Metují 

konané dne 27. února 2016 v Polici nad Metují v hospůdce SOKOLOVNA 

 

A. Členská konference bere na vědomí: 

1. Zprávu o činnosti klubu v roce 2015 

2. Zprávu o hospodaření klubu v roce 2015 

B. Členská konference schvaluje: 

1. Nové stanovy Horolezeckého klubu Ostaš ve znění předloženém na jednání 
Členské konference; 

2. Program akcí na rok 2016 v tomto rozsahu: 

a. lezecké závody „Novoroční open“ 

b. dětské lezecké závody 

c. sportovně-společenská akce „Otevírání skal“ 

d. instruktážní den (povinný pro všechny nové členy a členy mladší 18 let) 

e. klubový zájezd do skalní oblasti 

f. lezecký závod „O krále Ostaše“ konaný v termínu 18. 6. 2016 

g. společenská akce „Poslední slanění“  

h. skalní brigáda 

i. úprava dopadiště boulderové stěny 

j. účast v závodu Tajfunky 

k. účast při pouťovém stavění na Budíku 
 

3. Níže uvedené výsledky voleb sboru revizorů: 

předseda:  T. Thér 

členové: T. Hůlka, J. Seifert 

C. Členská konference dále schvaluje pro rok 2016 tyto návrhy a doporučení pro další 
rozpracování: 

 Členská konference schvaluje členské příspěvky pro rok 2016 ve výši 200,- 
Kč/osoba (v případě dospělých) a 100 Kč (v případě členů do 18-ti let). Členská 
konference zároveň bere na vědomí výši příspěvků ČHS a ČOS. Členské 
příspěvky musí být zaplaceny nejpozději do 31. 3. 2016. 



D. Členská konference bere na vědomí zvýšení nákladů na výstavbu boulderové stěny 
v roce 2015, a souhlasí se způsobem, jakým bylo navýšení nákladů projednáno. 

E. Členská konference pověřuje výkonný výbor zajištěním realizace úpravy dopadové 
plochy a souhlasí s tím, aby výkonný výbor rozhodl o výši nákladů na tuto akci. 

F. Členská konference pověřuje: 

 předsednictvo klubu a výbor klubu k zajištění zápisu přijatých stanov, do 
rejstříku právnických osob, jakož i s provedením všech dalších s tím 
souvisejících úkonů; 

 předsednictvo klubu podáním přihlášky právnické osoby do ČHS. 

Usnesení bylo schváleno většinou přítomných v 19.10 hod. (19 PRO, 0 PROTI, 2 
ZDRŽEL SE) 

 

Police nad Metují 27. 2. 2016 
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