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Zápis č. 1/2001

z pravidelného zasedání výkonného výboru Horoklubu Chomutov,
konaného dne 4.1.2001 v Kolibě Rustica v Jirkově

	Přítomni:		

	Leoš Dvořáček	předseda	
	Jiří Kantulák	místopředseda
	Jiří Šťastný	hospodář	
	Bronislav Bandas	člen VV
	Jan Jansa	člen VV
	Pavel Suchopárek	člen VV
	Luděk Urban	člen VV
	

Probírané body z minulých zasedání:

Klubová vývěska byla instalována u nově budovaného autobusového nádraží v Chomutově. Je nutné provést ještě jeden nátěr podkladního plechu a nechat zhotovit popisové fólie. 
	Termín: 	31.3.2001				Odpovídá: 	P. Suchopárek
										J. Šťastný
										
Scházející ochranné lišty na stěnu přislíbil zhotovit M. Lendvorský.
Termín: 	1.2.2001				Odpovídá: 	B. Bandas
										
J. Jansa předložil upravený návrh studijních materiálů pro metodické dny Horoklubu Chomutov. Návrh byl předběžně schválen, nedopracované body budou postupně doplňovány. VV schválil předloženou verzi zkušebního listu pro základní metodiku na stěnu.
Termín: 	28.2.2001			            Odpovídá: 	J. Jansa

Závazně byla naplánována výstava fotografií s horolezeckou tématikou a lezeckou historií našeho regionu v  chomutovském SKKS na březen 2001. Vernisáž 5.3.2001 v 17.00 hod, ukončení výstavy 28.3.2001. Organizaci zajišťuje přípravný výbor. 
Termín: 	28.2.2001			            Odpovídá: 	přípravný výbor

Do knihovny byly zakoupeny tyto nové horolezecké průvodce: Hruboskalsko - 1. a 2. díl,  Skály na Mužském,  Adršpach – 2. díl a Jizerské hory.
Termín: 	1.2.2001			            Odpovídá: 	J. Šťastný

Jelikož byl zjištěn další zájem o průvodce po SZ Čechách, rozhodl VV o vydání dalších 200 – 250 ks průvodců v původním rozsahu s doplněním nově vzniklých cest popř. zajímavých oblastí.  Předpokládané datum vydání na jaře 2001. Pro zjištění celkové ceny byla opět kontaktována tiskárna Bárta (175,- Kč bez DPH ve vazbě jako vloni) a knihař Svoboda (300,- Kč v tvrdé vazbě).  Pro možnost porovnání je nutné kontaktovat další knihaře.
Termín: 	1.2.2001				Odpovídá: 	B. Bandas

Pro umožnění přijetí nových členů z řad mládeže je nutné zjistit možnost jejich členství v ČHS před dovršením jejich 15-ti let.
Termín: 	1.2.2001				Odpovídá: 	J. Šťastný

Je nutné zjistit názor členů klubu na směr, kterým by se měl klub v dalších letech ubírat.  Proto VV rozhodl o uspořádání ankety, jejíž výsledky budou diskutovány na VH klubu v roce 2001.
Termín: 	28.2.2001				Odpovídá: 	J. Šťastný


Nově probírané body:

Přehled financí Horoklubu:
Stav bankovního konta  k 			
Stav pokladny k   31.12.2000 				       17.953,60  Kč

 Vzhledem k nutnosti vyčerpání sponzorského daru od ČEZu na horolezecké vybavení byly zakoupeny ještě v loňském roce ceny pro největší škodiče klubu roku 2000 za celkovou částku 10.000,- Kč.
Termín: 	splněno						Odpovídá: 	L. Dvořáček

 Pro neplnění základních členských povinností byly z Horoklubu Chomutov vyloučeni tito členové:  Jitka Háková, Radek Hampl, Petr a Jaroslava Poulovi, Miroslav Trpík a Pavel Zahrádka.
Termín: 	splněno						Odpovídá: 	L. Dvořáček

  VV schválil dotaci na pořádání výstavy fotografií, jejíž přesná výše však bude závislá na jejich skutečné ceně.  Spoluúčast jednotlivých autorů byla stanovena do výše 2.000,- Kč na každého vystavujícího, maximální částka na 8.000,- Kč na osobu.
Termín: 	1.2.2001						Odpovídá: 	J. Šťastný

  Pro možnost získání dotace od Města Chomutova je nutné zjistit podmínky pro její udělování.
Termín: 	15.1.2001						Odpovídá: 	J. Šťastný



Termín příštího zasedání VV Horoklubu Chomutov bude upřesněn na schůzi dne 6.2.2001
(pravděpodobně po schůzi nebo po volejbalu). 


V Chomutově  5.2.2001


Zapsal: Jiří Šťastný					 Schválil: Leoš Dvořáček

