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Zápis č. 4/2013 
 

z pravidelného zasedání výboru Horoklubu Chomutov, 
konaného na hasičárně v Chomutově, dne 6.5.2013 

  
Přítomni: Leoš Dvořáček, Jiří Šťastný, Pavel Bohuněk; Bronislav Bandas, P. Suchopárek   
Nepřítomen:  Jan Jansa, Milan Svinařík 
    
Probírané body z minulých zasedání: 
 

1.1. Ze dvou žádostí na projekty od Města Chomutov byla přijata jej jedna, ta na dotisk 
horolezeckého průvodce.  Žádost o dotaci na činnost a dvě žádosti o grant od Města Chomutov 
byly také přijaty.  Rovněž byla přijata žádost o grant ČHS na poslední slanění a na soustředění 
mládeže.   Dvě žádosti na Ústecký kraj nebyly přijaty.  Žádosti je nutné vyúčtovat 
v požadovaných termínech. 

Termín:  09/2013    Odpovídá:  hospodář klubu 
 

1.2.  Výbor klubu projednal návrh na dotisk průvodce.  Podklady ještě nejsou zcela zpracovány, ale již 
se blíží do konečné fáze.  Aktualizovaná verze oblastí Krušnohoří a Poohří byla již částečně 
předložena členům výboru klubu ke kontrole.  Zbývající oblasti budou předloženy ke kontrole do 
konce května.  Předpokládaný termín vydání průvodce je do 31.8.2013.  Výbor klubu se dohodl 
na sjednocení některých názvů v průvodci a na doplnění GPS souřadnic.  Do červnové schůze je 
nutné zpracovat grafické návrhy na obálku průvodce. 

Termín:  06/2013    Odpovídá:  P. Suchopárek, výbor 
 

3.3. Výbor klubu uspořádal dne 8.4.2013 v SKKS v Chomutově valnou hromadu.  Jelikož se nesešlo 
dostatečné množství zakládajících členů, konala se o hodinu později mimořádná valná hromada, 
která již byla usnášeníschopná (viz. samostatný zápis). 

 

3.4. Výbor klubu dojednal slevu na vstupném do Lezecké arény Jirkov ve výši 15% pro členy 
Horoklubu Chomutov.  Aktuální seznam členů byl zaslán E-mailem. 

 

 
Nově probírané body: 
 
4.1.    Jiří Šťastný seznámil výbor klubu s aktuální finanční situací klubu ke dni:  30.4.2013: 

Stav bankovního konta:   35.849,- Kč 
Stav pokladny:      15.690,- Kč. 
Daňové přiznání bylo podáno včas na finanční úřad v Chomutově. 

 

4.2.    Nejbližší akce, kterých se mohou účastnit členové Horoklubu, jsou: 
•  18.5.2013 Lezecká 12-ti hodinovka na Kozelce 
•  23.-26.5.2013 Zájezd nejen na Canyoning do Arca 
•  červen 2013 Tandemové seskoky na letišti v Mostě za akční cenu 
•  26.7.-4.8.13 Soustředění mládeže v Dolomitech 
•  19.10.2013 Závody na stěně v Kadani 

 

4.3. Výbor klubu udělil Martinu Jechovi napomenutí dle bodu III. čl. 22 Stanov klubu za nevhodné 
chování ve skalách, které se neslučuje s dobrými mravy a dobrým jménem klubu. 

 

 
Příští schůze se bude konat 1.7.2013 od 18.30 hod v restauraci U slunce v Perštejně. 

 
V Chomutově, dne:  31.5.2013 
     Zapsal:   Jiří Šťastný   Schválil: Leoš Dvořáček 


