
Horolezecký oddíl HO Broumov, z. s. 

 Web www.dkh-broumov.cz 

E-mail remi.havlik@gmail.com 
Tel +420 608 893 111 IČO 052 06 219 

 

Adresa Hvězdecká 345 

                550 01 Broumov 

Zápis z jednání členské schůze 
Způsob konání: per rollam prostřednictvím dvou dotazníků ve dnech 18. - 22. 2. 2021. 

Hlasování se zúčastnilo 21 členů z celkového počtu 27 členů s hlasovacím právem. 

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

1. Hlasování o způsobu provedení členské schůze prostřednictvím ankety 

2. Hlasování o způsobu provedení volby předsedy prostřednictvím ankety 

3. Hlasování o způsobu provedení volby místopředsedy prostřednictvím ankety 

4. Seznámení s hospodařením HO v roce 2020 zaslaného prostřednictvím e-mailu všem členům 

5. Návrh akcí na rok 2021 zaslaný prostřednictvím e-mailu všem členům 

6. Hlasování k návrhu akcí na rok 2021 

1. V rámci ankety bylo nadpoloviční většinou hlasujících členů rozhodnuto o provedení členské schůze 

následující formou: „Předseda odešle e-mailem všem členům vyúčtováni roku 2020, své návrhy na rok 

2021 (s mnohými již konzultované) a následně bude provedeno hlasování o přijetí formou ankety, s 

možností dalších návrhů. Následně by se hlasovalo formou další ankety o podaných návrhů“. S ohledem 

na výsledek hlasování i v rámci dalších anketních otázek, resp. na výsledek hlasování není třeba prozatím 

další hlasování prostřednictvím druhé ankety provést. 

 
  



2. Hlasováním o způsobu provedení volby předsedy bylo většinou hlasujících členů rozhodnuto o návrhu 

v současnosti neprovádět volbu předsedy a prodloužit jeho mandát o 1 rok. 

 
  



3. Hlasováním o způsobu provedení volby předsedy bylo většinou hlasujících členů rozhodnuto o návrhu 

v současnosti neprovádět volbu předsedy a prodloužit jeho mandát o 1 rok. 

 

4. Zprávu o hospodaření HO, byla všem členům zaslána e-mailem. K 31. 12. 2020 byl závěrečný stav účtu 

4.343 Kč. 

  



5. Návrh akcí na rok 2021 zaslaný prostřednictvím e-mailu všem členům byl v podstatě jednomyslně 

schválen. 

 

6. Hlasování k návrhu akcí na rok 2021 dopadlo následovně. 

 
  



Závěrem bych chtěl všem zúčastněným, jménem svým i jménem předsedy, poděkovat za přístup k tomuto 

způsobu provedení členské schůze a věřím, že se již brzy setkáme osobně. 

Náchod dne 23. 2. 2021 

Vypracoval 

  

Martin Rek 

Přílohy: bez příloh 

Odkaz na výsledky hlasování: 

Dotazník - členská schůze DKH Broumov, z.s. 

Dotazník - výběr akcí DKH Broumov, z.s. na rok 2021 

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAbQApJNUMjhCUDU2NzlNMUxGU0czWkRXWE5OTFNYNS4u&AnalyzerToken=IS7RWaOdRxWodQo02l4WilqE0QSko5x6
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAbQApJNURTk4RU1LVDVaWDhLVzdVNUtaWTQzSTY2SS4u&AnalyzerToken=CVEwUDkVTkXHbZ4Qfhiwov2LkvJxJ7qL

