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Zápis č. 3/2017 
 

z pravidelného zasedání výboru Horoklubu Chomutov, 

konaného v kavárně U magora v Lezecké aréně Jirkov, dne: 6.3.2017 

  
 

Přítomni: Bronislav Bandas, Pavel Bohuněk, Leoš Dvořáček, Jan Jansa, Pavel Suchopárek, Jiří Šťastný 
Nepřítomen: 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.  Obě dotace byly vyúčtované 
v požadovaném termínu.  Na rok 2017 byla zatím podána žádost o dotaci na činnost mládeže na 
Města Chomutov a dvě žádosti o granty od ČHS.  Na tradiční akci „Horobál a Poslední slanění“ 
jsme obdrželi od ČHS grant ve výši 3.000,- Kč a na údržbu skal ve Vejprtech jsme dostali grant 
ve výši 6.000,- Kč. 

Termín:  04/2017    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 
– 2015 ve formátu A3 vyšlo na cca 6.000,- Kč (včetně naformátování a svázání).  Mezitím se 
nám rozsah Mantan rozšířil o další rok, takže poptáme větší počet stran.  Vytištění v Nonacu 
vychází asi na 5,- Kč za list formátu A3. 

Termín:  04/2017    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 změn.  Výbor klubu tyto změny schválil (na 
základě pověření valnou hromadou) a k Rejstříkovému soudu byla podána nová žádost, která již 
byla schválena.  Nyní čekáme, až bude Horoklub zapsán jako spolek ve spolkovém rejstříku u 
Krajského soudu v Ústí n/L, vložka číslo 1922.  Za právní služby, spojené se zápisem, schválil 
výbor klubu odměnu ve výši 2.500,- Kč, která byla uhrazena formou poukázky do HUDY. 

Termín:  04/2017    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. Byl 
zpracován průvodce, kterého je nutné zaslat v digitální podobě kastelánovi a domluvit s ním 
termín otevření oblasti pro veřejnost, aby před tím mohla být provedena brigáda, protože skály 
za ten rok opět zarostly a schází doplnit ještě nějaký materiál.  

Termín:  04/2017    Odpovídá:  výbor klubu 

1.7. Milan Svinařík upozornil výbor klubu na skutečnost, že kapacita námi pronajatého webového 
prostoru je již zaplněna, takže ji bylo nutné navýšit.  Jelikož navýšení kapacity je dost drahé, 
zkusíme ho finančně zajistit dotací nebo sponzorským darem. 

Termín:  splněno    Odpovídá:  výbor klubu 

3.1.   Jiří Šťastný seznámil výbor klubu s aktuální finanční situací klubu ke dni:  28.2.2017: 
Stav bankovního konta:   70.993,- Kč 
Stav pokladny:      10.359,- Kč 

3.2.   Pro neplacení členských příspěvků byli z klubu vyloučeni tito členové:  Bryndová Anna Marie, 
Černý František, Kaššák Petr, Kotula jakub, Kovářová Zuzana, Lendvorská Šárka, Studnička 
Jan, Nigrin Emma, Beranová Veronika, Holub Jakub, Seidl adam, Tudorová Markéta.  Do klubu 
byl přijat Pavel Košták z kadaňského kroužku mládeže. 
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3.3.  Nejbližší akce, kterých se mohou účastnit členové Horoklubu, jsou: 
• 10.-12.3.2017 Zimní metodika v Krkonoších 
• 26.3.2017 Jarní metodika v Perštejně 
• 1.-2.4.2017 Brigáda na skalách ve Vejprtech 
• 5.4.2017 Valná hromada Horoklubu 
• 12.-17.4.2017 Velikonoční výpad na Gardu 
• 12.-14.5.2017 Petrohadské PADání 

 

3.4.   Místo dubnové schůze se bude již tradičně konat valná hromada.  Jelikož v knihovně mají na 
pondělí 3.4.2017 obsazeno, zkusíme zajistit salónek v nějaké restauraci na středu 5.4.2017, která 
všem více vyhovuje.  Je nutné připravit jednotlivé zprávy a zajistit ceny pro největší Škodiče.  
K významnému životnímu jubileu Václava „Mekyho“ Hajného mu výbor klubu schválil čestné 
členství a na VH mu při této příležitosti bude předán nějaký upomínkový předmět. 

Termín:  04/2017    Odpovídá:  výbor klubu 
 
 

Příště se bude konat valná hromada:  5.4.2017 od 17.00 hod v nějaké restauraci v Chomutově. 

 
 
 
V Chomutově, dne:  7.3.2017 
  
     Zapsal:   Jiří Šťastný   Schválil: Leoš Dvořáček 


