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Zápis č. 3/2020 
 

z pravidelného zasedání výboru Horoklubu Chomutov, 

konaného v restauraci U slunce v Perštejně, dne: 3.8.2020 

 
 

Přítomni: Leoš Dvořáček, Jan Jansa, Milan Svinařík, Jiří Šťastný 
  

Nepřítomni: Bronislav Bandas, Pavel Bohuněk, Pavel Suchopárek 
 
1.1.  Za loňský rok již byly vyúčtovány všechny dotace, z Města Chomutov nám přišla zpráva o 

kontrole vyúčtování loňské dotace, ve které nebyly shledány žádné nedostatky. Na letošní rok 
nám byla poskytnuta dotace od Statutárního města Chomutov z programu Sport a volný čas ve 
výši 40.000,- Kč.  Dále jsme obdrželi grant od ČHS na tradiční akce ve výši 3.000,- Kč na 
horobál, grant na činnost mládeže ve výši 15.500,- Kč a grant na údržbu skal (dotisk průvodce) 
ve výši 8.000,- Kč.  Všechny dotace a granty je nutné vyúčtovat v požadovaných termínech. 

1.2.   Jiří Šťastný seznámil výbor klubu s aktuální finanční situací klubu ke dni:  31.7.2020: 
Stav bankovního konta:   80.559,- Kč 
Stav pokladny:      12.513,- Kč 

1.3.  Nejbližší akce, kterých se mohou účastnit členové Horoklubu, jsou: 
•   9.-16.8.2020  Letní soustředění mládeže v Imstu 
• 27.10.-1.11.2020 Podzimní soustředění mládeže na Gardě 
•   7.11.2020  Poslední slanění Horoklubu Chomutov 

1.4.  Jelikož v letošním roce slaví Horoklub výročí 25 let od svého založení, bylo by vhodné to nějak 
zviditelnit.  Nabízí se zhotovení jubilejních triček či jiných doplňků nebo uspořádání nějaké 
výstavy, která by zmapovala činnost klubu.  Výbor klubu zatím odsouhlasil nákup 50 ks nožů 
s reklamním potiskem k tomuto výročí. 

Termín:  1.9.2020    Odpovídá:  výbor klubu 

1.4.  Vzhledem k tomu, že průvodce na Krušné hory a střední Poohří je již beznadějně vyprodaný, 
rozhodl výbor klubu o provedení aktualizovaného dotisku v letošním roce, na který jsme 
obdrželi dotaci od ČHS.  Je nutné zjistit aktuální ceny za tisk v tiskárně Akord a nejpozději v září 
jim předat tiskové podklady. 

Termín:  1.9.2020    Odpovídá:  výbor klubu 

1.5. Do klubu byl přijat nový člen:  Andrej Khmelevskyy. 

 
 

Příští schůze se bude konat 1.9.2020 od 18.30 hod U slunce v Perštejně. 
 
 
V Chomutově, dne:  5.8.2020 
  
 
 
     Zapsal:   Jiří Šťastný   Schválil: Leoš Dvořáček 


