Horolezecký klub JAMES Dolný Kubín
Pisosport, Gäceľská cesta, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 17 065 691

Zasadnutie predstavenstva /správnej rady/ a dozornej rady
Horolezeckého klubu JAMES Dolný Kubín IČO: 17 065 691
Dolný Kubín so stretnutím na umelej stene na Brezovci.

Dňa 31.10.2014

Prítomní:

Mikuláš GEBURA

Predstavenstvo:

Rado Mikuláš

Dozorná rada:
Martin Nosál
Hospodárka:

Lenka Bruncková

Prejednaný program:

1.Ťatliačka-na poslednom zasadaní s KST priamo na Ťatliačke priestor nad izbou KST bude
užívať KST./jedná sa o priestor nad klieštinami vytvorený dodatočne mimo zmluvy/, v izbe
JAMES môžeme používať pec na pevné palivo,plánovaná kuchynka je zrušená-nebol v zmluvebude tam sklad, dres na umývanie bude v sprche.
-dohodlo sa že z Ťatliačky sa odvezie lepidlo a omietky, ktoré by sa cez zimné mesiace
znehodnotili/previezli sa do stavebnín/
-pokračovanie v ďalšej prestavbe podkrovia len dovtedy ako to počasie dovolí a len „suché“
práce-nebude sa omietať, murovať atď.
-veľa času sme diskutovali o financovaní ďalšieho materialu, hospodárka klubu vyjadrila
nespokojnosť s dodatočným nosením bločkov za použitý material , atď. k tomuto bodu vyžadujem
aby bol opätovne prejednaný a aby sa vyjadrili všetci členovia správnej rady! Dostanú podklady!
-návrh p. Porvazníka zástupcu KST , ktorý dal Radovi ohľadom vykonania ďalších prác mimo
zmluvy-výstavby deliacej steny v chodbe oproti WC a sprchám-požadujem aby sa vyjadrili všetci
členovia správnej rady.
-Tomáš Toček navrhol predsedovi JAMES spoločnú brigádu s turistami pri dostavbe podkroviazatiaľ bol návrh na jednaní zamietnutý.
-vedenie KST informovalo predsedu JAMES o povinnosti zriadenia ďalšieho odberného miesta na
Ťatliačke pre HK JAMES Dolný Kubín. Technické zriadenie by nemalo byť nákladné, ale klub
bude mať v budúcnosti povinnosť platiť mesačný poplatok za odberné miesto. Podotýkam že
podľa zmluvy je HK JAMES povinný druhé odberné miesto zriadiť a financovať.
2.2% pre klub na ďalšie obdobie vybaví hospodárka klubu.
3.Žiadosť na dotáciu činnosti HK JAMES DK pre ďalší rok z mesta D.Kubín a vyúčtovanie dotácie
za uplynulé obdobie vybaví hospodárka klubu.
4.Predseda klubu informoval o prevádzke umelej steny. Požadujem aby vedenie klubu na
najbližšom jednaní poverilo zodpovedné osoby, ktoré budú cvičenia-lezenie na stienke viesť .
Informoval o výške platby za prevádzku steny.
5.Hlásenie o činnosti na Tupej Skalke posielané každoročne na HZ JAMES/nové cesty,významné
prelezy, preisťovanie ciest,hlásenie počtu osôb – lezcov počas celého roka na Tupej,/vypracuje
predseda, článok o významných prelezoch, nových cestách spracuje Noso.
6.Odsúhlasený termín zimných akcii:
a. 14-16.11.2014 chystanie dreva v Látanej/nebol určený vedúci/
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Horolezecký klub JAMES Dolný Kubín
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b. skialpmaratón, bol navrhnutý termín do konca roka 2014, miesto konania K.Hoľa, náhradné
miesto zjazdovka v Roháčoch/neboli určení oraganizátori atď./
c. termín konania výročnej schôdze bol navrhnutý na mesiac január 2015

Predstavenstvo HK JAMES Dolný Kubín

Dozorná rada HK JAMES Dolný Kubín

Mikuláš GEBURA
Rado Mikuláš
Martin Nosál
Hospodárka klubu: Lenka Bruncková

2/1

