
Horolezecký oddíl DKH Broumov z. s. 

  

Zápis z jednání členské schůze 
Místo konání: Jívka, 20. 2. 2016, chalupa p. Gorgana st. 

Začátek jednání: 17:00 hodin 

Přítomni: dle podpisového archu – Stanovy HO Broumov 

Program Členské schůze Horolezeckého oddílu Broumov z. s. (dále také jen „HO“): 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Zpráva o hospodaření HO v roce 2015 

4. Informace o nových webových stránkách, návrhy na změny a doplnění 

5. Návrh akcí na rok 2016 

6. Projednání rozpočtu na rok 2016, návrhy na nákup materiálu 

7. Projednání návrhu a schválení Stanov HO 

8. Volba předsedy a místopředsedy HO 

9. Závěr 

10. Volný program – promítání videa a fotografií z minulých akcí, občerstvení. 

1. Na úvod dosavadní předseda Martin Havlík přivítal přítomné, poděkoval jim za účast a zhodnotil 

kalendář akcí minulého roku, tedy jaké akce byly v plánu a jaké se podařilo uskutečnit. 

2. Dále předseda předložil ke schválení program Členské schůze, ke kterému nebyly vzneseny žádné 

námitky. 

3. Zprávu o hospodaření HO si všichni pozorně vyslechli, žádné námitky nebyly opět vzneseny. Zpráva 

obsahovala informace o nákupech materiálu, platby za nové webové stránky HO a webhosting a nákupu 

smutečních kytic. K 31. 12. 2015 byl závěrečný stav účtu 0 Kč. Díky zorganizované brigádě na dřevo 

v Jívce nebylo třeba platit pronájem chalupy. Předpokládá se zopakování této brigády i letos. 

4. Předseda též podal informace o nové webové prezentaci HO a přednesl požadavek, aby se s novým 

webem všichni co nejdříve seznámili a e-mailem mu poslali připomínky a návrhy na změny a vylepšení. 

Na místě se dohodlo zapracování kalendáře akcí, do kterého se budou zapisovat veškeré akce, 

tedy i ty mimo program schválený Členskou schůzí. Dále byl dohodnut přístup k administraci webu, 

prozatím pro předsedu, místopředsedu a J. Gorgana a odsouhlaseno vložení stanov do dokumentů HO 

na webu. 

5. Dále proběhla debata o plánu akcí na rok 2016. Předseda uvedl, že i nadále bude pokračovat již zaběhlé 

pravidelné středeční lezení na stěně ve „Walzelu“ v Meziměstí. Diskutován byl termín každoročního 

splouvání vybrané řeky, pro tento rok byla vybrána Vltava, s tím, že akce se uskuteční na přelomu května 

a června, přesný termín bude ještě upřesněn a zveřejněn, stejně jako konečné termíny ostatních akcí, 

na webu HO v kalendáři akcí. Jako první akce se v květnu uskuteční Otvírání skal - společné lezení na 

Křížovém vrchu, termín bude vybrán dle počasí. Na červen je plánován oddílový zájezd na Kamýk, 

v červenci, případně v srpnu by se měl uskutečnit zájezd do lezecké oblasti Peilstein u Vídně. 

Další schválenou akcí je návštěva Vysokých Tater, opět s horolezeckým zaměřením, která je plánována 

na září a samozřejmě se v plánu akcí nezapomnělo ani na pravidelné Poslední slanění, které by se mělo 

uskutečnit v říjnu, při obzvláště příznivém počasí by se dle dohody mohl termín případně posunout 

na listopad. Termín je závislý také na místu konání akce, které prozatím nebylo dohodnuto, 

návrhy na místo konání akce přijímá předseda do konce srpna. Vše bude ještě upřesněno na webu HO. 



6. Plán rozpočtu na rok 2016 byl schválen s příjmy cca 7.000 Kč (5.000 Kč dotace od města Broumov) 

a cca 2.000 Kč z členských příspěvků. Předseda podal návrh na nákup knihy Nejkrásnější výstupy v ceně 

300 Kč z rozpočtu HO, tento nákup byl schválen. Další návrhy nebyly podány, bylo však dohodnuto 

použití rozpočtu na financování akcí schválených Členskou schůzí (platba za rafty, půjčovné loděk atd.) 

7. Martin Rek přednesl návrh Stanov HO, po krátké diskuzi a provedení několika změn byly Stanovy HO 

jednomyslně schváleny. 

8. Po schválení Stanov HO došlo k volbě předsedy a místopředsedy HO. Na funkci předsedy HO byl 

jednomyslně navržen pouze dosavadní předseda Martin Havlík, který s návrhem souhlasil. Volba byla 

rychlá a jednoznačná - pro se vyslovili všichni přítomní. Dále došlo k volbě místopředsedy. Předseda 

navrhl na tuto funkci Martina Reka, který s návrhem taktéž souhlasil. Žádný další návrh nebyl podán. 

Volba byla opět jednoznačná a rychlá, když pro se vyslovili všichni přítomní. 

9. Závěrem poděkoval staronový předseda za plodnou diskusi a popřál všem příjemnou zábavu u promítání 

videa a fotografií z akcí roku 2015. 

10. Následně, již mimo zápis proběhl volný program, který ač velmi společenský, se nesl ve stínu smutné 

události ze září loňského roku, když jedním bodem programu bylo promítání videa z poslední akce 

našich třech kamarádů, kteří tragicky zahynuli ve francouzských alpách. 

V Jívce dne 20. 2. 2016 

Zapsal: Ověřil: 

    

Bc. Martin Rek Martin Havlík 

Přílohy: xxx 


