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Zápis č. 1/2017 
 

z pravidelného zasedání výboru Horoklubu Chomutov, 

konaného v kavárně U magora v Lezecké aréně Jirkov, dne: 2.1.2017 

  
 

Přítomni: Bronislav Bandas, Leoš Dvořáček, Jan Jansa, Jiří Šťastný 
Nepřítomen: Pavel Bohuněk, Pavel Suchopárek, Milan Svinařík 
 
1.1.  V roce 2016 jsme obdrželi dotaci na činnost mládeže od Města Chomutov ve výši 26.159,- Kč a 

dotaci na vybavení kroužku mládeže od ČHS ve výši 6.000,- Kč.  Dotace od ČHS již byla 
vyúčtována, dotaci od města je nutné vyúčtovat v požadovaném termínu. 

Termín:  02/2017    Odpovídá:  hospodář klubu 

1.3.  Výbor klubu schválil návrh na dotištění další části klubové kroniky v podobě vytištěných Mantan.   
Pavel Suchopárek zjistil, že v Tiskárně Akord by vytištění zhruba 500 listů Mantan z roků 2007 
– 2013 ve formátu A3 vyšlo na cca 6.000,- Kč (včetně naformátování a svázání).   

Termín:  02/2017    Odpovídá:  výbor klubu 

1.4. Vzhledem k tomu, že od 1.1.2014 začal platit nový Občanský zákoník, automaticky náš klub 
přestal existovat jako občanské sdružení, ale stal se z něj „Spolek“.  Proto valná hromada 
schválila nové stanovy klubu, které byly spolu s povinnými přílohami zaslány na soud.  Soud 
tento návrh zamítnul a doporučil provedení několika oprav.  Výbor klubu tyto změny schválil (na 
základě pověření valnou hromadou) a k Rejstříkovému soudu byla podána nová žádost. 

Termín:  02/2017    Odpovídá:  výbor klubu 

1.5.  O víkendu 22.-24.5.2015 byla na skále pod hradem Bečov vytvořena nová lezecká oblast.  V 
rámci Otvírání skal, které se zde konalo 16.-17.4.2016, bylo osazeno chybějící jištění. Je nutné 
ještě zpracovat průvodce.  

Termín:  02/2017    Odpovídá:  výbor klubu 

1.7. Milan Svinařík upozornil výbor klubu na skutečnost, že kapacita námi pronajatého webového 
prostoru je již zaplněna, takže to bude nutné nějakým způsobem vyřešit.  Jelikož navýšení 
kapacity je dost drahé, zkusíme ho zajistit sponzorským darem. 

Termín:  02/2017    Odpovídá:  výbor klubu 

5.1.   Jiří Šťastný seznámil výbor klubu s aktuální finanční situací klubu ke dni:  31.12.2016: 
Stav bankovního konta:   60.793,- Kč 
Stav pokladny:        8.560,- Kč 

5.2.  Nejbližší akce, kterých se mohou účastnit členové Horoklubu, jsou: 
• 27.-29.1.2017 Přejezd Krušných hor na běžkách 
• 4.2.2017 Horobál v Tisé 
• 18.-19.2.2017 Suchá metodika v tělocvičně (v případě zájmu) 
• 10.-12.3.2017 Zimní metodika v Krkonoších 

 
Příští schůze se bude konat dne:  6.2.2017 od 18.30 hod v Lezecké aréně v Jirkově. 

 
 
V Chomutově, dne:  10.11.2016 
  
     Zapsal:   Jiří Šťastný   Schválil: Leoš Dvořáček 


