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ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY HOROKLUBU CHOMUTOV 
konané dne 2.4.2012 v Chomutově 

 
Přítomni: celkem 23 osob (viz. prezenční listina) 
 
1) Přivítání a úvod 

  
  Provedl Leoš Dvořáček. 
 
2) Schválení řídícího valné hromady 

 
Na návrh výboru klubu byl řídícím valné hromady jednohlasně schválen Leoš Dvořáček. 

 
3) Návrh jednacího řádu valné hromady a jeho schválení 

 
Řídící VH přednesl návrh jednacího řádu VH, který byl jednohlasně schválen: 

Do jedné minuty bude nejprve zástupcem výboru položen návrh týkající se projednání. Každý ze 
zakládajících členů může podat nejvýše jeden oponentní návrh limitovaný opět jednou minutou. 
Následuje hlasování o návrzích. Výsledky eviduje mandátová komise. Kdo překročí limit jedné 
minuty, bude jeho návrh ignorován.  Diskuse během podávání návrhů je nepřípustná vzhledem 
k časové tísni. Diskuse s účastí činných členů bude zařazena až na závěr VH. Během průběhu VH 
v zájmu jejího hladkého průběhu budou přítomní dodržovat klid. Do diskuse na závěr VH budou 
přítomní vstupovat a pokyn řídícího VH. Kdo bude soustavně porušovat jednací řád, bude výborem 
klubu vyloučen z jednání VH. 

 
4) Seznámení s programem VH a jeho schválení 

 

 Řídící VH přednesl návrh programu, který byl jednohlasně schválen. 
  1. přivítání a úvod 
  2. návrh řídícího VH a jeho schválení 
  3. návrh jednacího řádu VH a jeho schválení 
  4. seznámení s programem VH a jeho schválení 
  5. volba mandátové komise a její schválení 
  6. kontrola usnášeníschopnosti VH 
  7. zpráva o stavu členské základny 
  8. zpráva o činnosti klubu za rok 2011/2012 
  9. vyhlášení výsledků soutěže o největšího škodiče klubu za rok 2011 
10. vyhodnocení klubových akcí za rok 2011/2012 
11. zpráva o hospodaření klubu za rok 2011 
12. volba výboru klubu pro období 2012/2013 
13. návrh a schválení rámcového plánu činnosti na rok 2012/2013 
14. návrh a schválení rozpočtu na rok 2012 
15. schválení výše členských příspěvků na rok 2012 
16. diskuse 
17. návrh usnesení a jeho schválení 
18. závěr 
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5) Volba mandátové komise 

 

Výbor klubu navrhl do mandátové komise tyto členy: 
Pavel Bohuněk, Dvořák Bohumil, Blahoslav Kluc. VH jednomyslně schválila takto navrženou 
mandátovou komisi a zároveň jí uložila také funkce komise volební a návrhové. 

 
6) Kontrola usnášeníschopnosti 

 

Pavel Bohuněk jménem mandátové komise konstatoval, že VH se zúčastnilo 8 členů klubu 
s hlasem rozhodujícím, což není nadpoloviční většina z celkového počtu 23 členů s hlasem 
rozhodujícím. Z tohoto důvodu byla po hodině vyhlášena tato valná hromada jako mimořádná, protože 
pro tu stačí, aby se jí zúčastnila 1/5 členů s hlasem rozhodujícím, což je min. 5.  Veškerá usnesení 
budou přijata, pokud pro ně bude hlasovat vždy alespoň 5 členů s hlasem rozhodujícím. 

 
7) Zpráva o stavu členské základny 

 
Předseda klubu seznámil VH se stavem členské základny, která ke dni 2.4.2012 činí  103 členů, 

z toho:  23 zakládajících, 52 činných, 24 přispívajících a 4 čestní členové.  V kroužku mládeže 
v Chomutově je 8 členů, v Kadani 16 členů a v horolezeckém kroužku při DDM Chomutov je 11 dětí.  

 
8) Zpráva o činnosti klubu za rok 2011/2012 

 
Broněk Bandas přednesl VH zprávu o činnosti klubu za rok 2011/2012 (viz příloha), která byla 

doplněna několika akcemi dalších členů. 
 
9) Vyhlášení výsledků soutěže o největšího škodiče klubu za rok 2011 

 
Jiří Šťastný seznámil valnou hromadu s účastníky soutěže o největšího škodiče roku 2011 a jejich 

dosaženými výsledky.  Na návrh výboru byli největší škodiči odměněni poukazy do HUDY Sportu, 
ostatní účastníci obdrželi poukazy na trička: 

 
Jméno Příjmení Cena

1 Pavel Bohuněk Nejlepší lezec klubu 2 000 Kč                   
2 Martin Jech Nejlepší mládežník a 2. lezec 1 500 Kč                   
3 Josef Zeman Třetí místo 500 Kč                      
4 Leoš Dvořáček Ocenění za 510 cest 500 Kč                      
5 Milan Svinařík Ocenění za 446 boulderů 500 Kč                      
4 Jířa Šťastný tričko
5 Tomáš Hyksa tričko
6 Ludvík Kostka tričko
7 Broněk Bandas tričko

7,4 Blahoš Kluc tričko
8,1 Tomáš Jindra tričko
1 Maruška Šťastná Nejlepší lezkyně klubu 1 000 Kč                   
2 Zuzana Šišovská Druhé místo 1 000 Kč                   
3 Petra Bandasová Třetí místo 500 Kč                      

7 500 Kč                    
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Za přínos pro činnost klubu byli dále oceněni tito členové (opět poukazy do HUDY Sportu): 
 

Jméno Příjmení Cena
1 Bohouš Dvořák Výcvik mládeže 1 000 Kč                   
2 Jířa Šťastný Výcvik mládeže 1 000 Kč                   
3 Broněk Bandas Výcvik mládeže 500 Kč                      

2 500 Kč                    
 

10)  Vyhodnocení klubových akcí 
 

  Vyhodnocení klubových akcí (včetně soutěže o The Best Summits) bylo provedeno v rámci zprávy 
o činnosti klubu, kterou přednesl Broněk Bandas. 

 
11)  Zpráva o hospodaření klubu za rok 2011 

 

Jiří Šťastný přednesl VH zprávu o hospodaření klubu za rok 2011 (viz příloha).  
 

12) Návrh a volba výboru klubu 
 

Leoš Dvořáček oznámil VH návrh na ponechání složení výboru klubu pro následující období ve 
stejném složení, jako vloni.  VH takto navržené složení jednohlasně schválila.  V dalším volebním 
období tak bude mít výbor klubu těchto sedm členů: 
- předseda:  Leoš Dvořáček 
- místopředseda: Pavel Suchopárek 
- hospodář:  Jiří Šťastný 
- členové:  Milan Svinařík 

Jan Jansa 
  Bronislav Bandas 

- za činné členy: Pavel Bohuněk 
  

13) Návrh a schválení rámcového plánu činnosti na rok 2012/2013 
 

Pavel Bohuněk přednesl návrh rámcového plánu činnosti klubu na rok 2012/2013 (viz příloha), 
který byl doplněn o další akce některých členů a po té byl jednohlasně přijat. 

 
14) Návrh a schválení rozpočtu na rok 2012 

 
Jiří Šťastný přednesl návrh výboru klubu na rozpočet klubu pro rok 2012 (viz příloha), který byl 

opět jednohlasně přijat. 
 
15) Návrh a schválení výše příspěvků pro rok 2013 
 Jiří Šťastný seznámil VH s výší členských příspěvků, které schválil výbor klubu na svém zasedání 
dne 5.12.2011: 

• Přispívající do 15-ti let (do ročníku 1996) 200,- Kč     
• Činní do 18-ti let  (1995 - 1994)  300,- Kč      
• Činní    (od ročníku 1993) 400,- Kč    
• Zakládající             0,- Kč         
• Zakládající (vstupní poplatek) 5.000,- Kč 

 

 Valná hromada tuto výši příspěvků jednohlasně schválila. 
Jiří Šťastný dále požádal VH o pověření výboru klubu pro schválení výše příspěvků na rok 2013.  VH 

toto pověření výboru klubu jednohlasně udělila. 
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16) Diskuse 

 

Bohumil Dvořák připomenul členům klubu, že stěna v Kadani je otevřená do konce dubna a že 
v průběhu dubna již jezdí s mládeží lézt ven, takže na stěnu je možné chodit i v hodinách kroužku, které 
jsou v úterý a ve čtvrtek. 

Josef Zeman vznesl žádost o osazení slaňovacích bodů do několika cest v Perštejně.  Výbor klubu 
se touto problematikou již dříve zabýval a rozhodl, že cesty by se měly dolézat až na vrchol a je tedy 
zbytečné do skal osazovat další kotevní prvky. 
 
 
 

17) Návrh usnesení a jeho schválení 
 

Mandátová komise přednesla návrh usnesení, které bylo jednohlasně schváleno v tomto znění: 
 

VH schvaluje: 
- výbor klubu ve složení: 

předseda:  Leoš Dvořáček, 
místopředseda: Pavel Suchopárek, 
hospodář:  Ing. Jiří Šťastný, 
členové:  Ing. Milan svinařík, 
      Jan Jansa, 
    Bronislav Bandas, 

    za činné členy: Pavel Bohuněk 
- rámcový plán činnosti klubu na rok 2012/2013, 
- rozpočet klubu na rok 2012, 
- odměnu ve výši 10.000,- Kč pro největší škodiče klubu za rok 2011 a další členy klubu, 
- členské příspěvky na rok 2012 ve výši: 

• Přispívající do 15-ti let (do ročníku 1996) 200,- Kč     
• Činní do 18-ti let  (1995 - 1994)  300,- Kč      
• Činní    (od ročníku 1993) 400,- Kč    
• Zakládající             0,- Kč         
• Zakládající (vstupní poplatek) 5.000,- Kč 

 
VH bere na vědomí: 
- zprávu o stavu členské základny, 
- zprávu o činnosti klubu za rok 2011/2012, 
- zprávu o hospodaření klubu za rok 2011, 
- vyhlášení výsledků soutěže o největšího škodiče klubu za rok 2011, 
- vyhodnocení klubových akcí. 

 
VH pověřuje výbor klubu: 
- schválením výše příspěvků na rok 2013, 
- svoláním VH na jaro roku 2013. 

 
18) Závěr 

 
Leoš Dvořáček poděkoval všem přítomným za účast a popřál jim mnoho krásných zážitků ve 

skalách i na horách. 
 
Zapsal:   Jiří Šťastný 
 

Dne:   2.4.2011 


