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Zápis č. 5/2022 
 

z pravidelného zasedání výboru Horoklubu Chomutov, 

konaného v hotelu Mertin v Chomutově, dne: 5.12.2022 

 
Přítomni: Leoš Dvořáček, Bronislav Bandas, Pavel Bohuněk, Pavel Suchopárek, Jiří Šťastný 
  

Nepřítomni:  Jan Jansa, Milan Svinařík 
 
1.1.  Dotace od Města Chomutov nám byla přidělena ve výši 40.000,- Kč, je nutné ji vyúčtovat 

v požadovaném termínu.  Granty od ČHS byly vyhlášeny pro nás nevyhovujícím způsobem, tak 
nebyly žádné žádosti podány.  Do 30.11.2022 bylo možné podat žádost do programu Můj klub 
2023, ale nestihli jsme zřídit datovou schránku.  Žádost do druhého kola tohoto programu je 
možné podat do 16.12.2022, opět přes datovou schránku. 

Termín:  16.12.2022    Odpovídá:  hospodář klubu 

1.2.   Jiří Šťastný seznámil výbor klubu s aktuální finanční situací klubu ke dni:  30.11.2022: 
Stav bankovního konta:   111.519,- Kč 
Stav pokladny:        21.235,- Kč 

1.3.  Nejbližší akce, kterých se mohou účastnit členové Horoklubu, jsou: 
• 17.12.2022 Zdobení vánočního stromečku v Nechranicích 
• 17.12.2022 Petrohradské jmelí (pořádají HO Rakovník a Plzeň) 
• 24.12.2022 Vánoční lezení v Perštejně (pořádá HO Ostrov n/O) 
• 26.12.2022 Vánoční lezení na Bořni (pořádá HO Děčín) 
• 1.1.2023 Novoroční ráchání na Kamencovém jezeře v Chomutově 
• 27-29.1.2023 Přejezd Krušných hor na běžkách - PKH 2023 
• 17.-19.3.2023 Zimní metodika v Taxenbachu u Zell am See 

1.4.  Průběžně probíhá distribuce doplněného vydání průvodce na Krušné hory a střední Poohří do 
maloobchodních prodejen, zatím bylo prodáno cca 250 ks.  Je nutné zaslat povinné výtisky do 
vybraných knihoven dle Zákona č. 46/2000 Sb..  

Termín:  31.12.2022    Odpovídá:  Pavel Suchopárek 

1.8.  Výbor klubu rozhodl uspořádat zimní metodiku o víkendu 17.-19.3.2022 v Taxenbachu u Zel lam 
See.  Je nutné poslat všem členům E-mail a zjistit jejich zájem o tuto akci (ubytování s polopenzí 
vychází na 50 Eur na osobu a den). 

Termín:  31.12.2022    Odpovídá:  Bronislav Bandas 

1.9.  Výbor klubu rozhodl prověřit stav vybavení na stěně v Kadani, nevyhovující vybavení bude 
vyřazeno a v případě potřeby budou zakoupeno několik nových sedacích úvazků s odsedávkami. 

Termín:  31.12.2022    Odpovídá:  Bronislav Bandas 

1.10. Na základě pověření valné hromady schválil výbor klubu výši členských příspěvků pro rok 2023 
ve stejné výši, jako letos (viz. příloha).  Příspěvky je možné zaplatit hotově nebo bankovním 
převodem na klubový účet číslo: 2111750217/0100 (jako variabilní symbol použijte své rodné 
číslo nebo do zprávy pro příjemce uveďte své jméno).  Poslední termín, kdy se příspěvky 
vybírají bez penále je únorová schůze, která se bude konat v pondělí 6.2.2023.   

Termín:  01/2023    Odpovídá:  výbor klubu 
 

Příští schůze se bude konat 2.1.2023 od 18.00 hod ve Steakhouse El Niňo v Chomutově. 
 
V Chomutově, dne:  6.12.2022 
  
     Zapsal:   Jiří Šťastný   Schválil: Leoš Dvořáček 


