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
Vyšný Kubín /U Makovníka/ 26.05.2015
Prítomní:

Predstavenstvo /SR/:

Radovan MIKULÁŠ
Peter GEBURA
Juraj LAŠTÍK
Martin NOSÁL
Vlasťo PETROVIČ

Dozorná rada:
Hospodárka:

Lenka BRUNCKOVA

Navrhovaný program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Príspevok klubu na nákup kombinéz - preplatenie - kontrola,
Nákupu chytov na umelú stenu - preplatenie a zaúčtovanie, kontrola,
Valné zhromaždenie JAMES v ŽILINE, prejednanie obsahu a povinností vyplývajúcich pre náš klub,
Začiatok prác na Tatliakovej chate - určenie harmonogramu a postupu prác,
Odsúhlasenie príspevku na Beh do Choča - dodatočne,
Návrh ďalších akcií pre nasledujúce obdobie,
Chata Látaná - ako to dopadlo a čo to pre klub znamená,
Ukončené lezenie na Stienke na Brezovci - stav hospodárenia,
2%
a i.

Prejednaný program:
1. Plnenie úloh z minulého zasadania,
a. kontrola zadaných úloh z minulého zasadnutia a ich plnenie /neplnenie/.
2. Príspevok klubu na nákup kombinéz – preplatenie. Príspevok klubu 10 €/kombinéza na nákup kombinéz bude
uhradená Pisovi, ktorý uhradil celú platbu za kombinézy a spolupodieľal sa na dotovaní týchto kombinéz. Ku
dňu konania stretnutia SR ešte neuhradené. Lenka a Piso sa musia stretnúť a dotiahnuť do zdarného konca.
3. Nákup chytov na umelú stenu - preplatenie, kontrola a zaúčtovanie. Noso má u seba faktúru za nákup chytov,
ktorú donesie Lenke na zaúčtovanie.
4. Správna rada odsúhlasila retrospektívne príspevok 120 € na Beh do Choča /táto suma bola odsúhlasená aj
valným zhromaždením/.
5. Pondelok /23.3.2015/ cca týždeň po chate volal Makovníkovi správca chaty Látaná, že sme tam po našej
návšteve nechali neporiadok /plechovky v krbe, neumytý hrniec a i./ a poškodený plech pred pecou /niekto na
ňom rúbal triesky/. Počkáme si na ich oficiálne stanovisko /písomné/ a na základe toho zvolíme postup, ako to
vyriešime. Možná finančná, alebo materiálna náhrada. K dňu konania SP neprišla žiadna oficiálna odpoveď.
Makovník ešte volal so správcom chaty Látaná. Vraj sa tým už viac nezaoberali.
6. Stienka na Brezovci /Malá telocvičňa/ skončila svoje hospodárenie po sezóne 2014-2015 s kladným
hospodárskym ziskom. Všetky správne poplatky boli zaplatené a uhradené. Na budúci rok sa chystá veľká
prestavba umelej steny, ktorú bude mať na starosti Tuška a Macho.
7. 2% - Panasonic ako pravidelný sponzor 2% bude mať na našej stránke svoje logo v časti sponzori.
8. Lenka zistí /JAMES Bratislava/, či je nejaká oznamovacia povinnosť klubu pri zmene stanov /zmena sídla,
predsedu a i/. Aj na iných úradoch.
9. Správca stránky, Konšťo, požiadal zástupcov SR o podpis registračného formuláru na nového majiteľa
domény HK James DK.
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10. Peter Machaj, ako správca Tupej skalky sa spojil s Mikim ohľadom odovzdania /prevzatia/ materiálu, ktorý
zostal na preistenie Tupej skalky.
11. Lenka pripraví menovací dekrét, na základe ktorého je Noso zvolený za predsedu klubu. Tento bude následne
podpísaný správnou radou. Tento dekrét požadujú úrady a i.
12. Správna rada /SR/ rozhodla, že akcia Deň na špagáte bude nakoniec v Septembri, ale aspoň 3 týždne pred
Horolezeckým duatlonom.
13. Noso skonštatoval po osobnej účasti na Valnom zhromaždení JAMES v Žiline, že nič dôležité pre náš klub
z neho nevyplýva.
14. Tatliakova chata. Od júna pokračujú práce na dostavbe podkrovia. Podľa zmluvy musíme tieto práce dokončiť
do dvoch rokov od podpisu zmluvy. Logicky to znamená od júna do novembra 2015. Potom sa tam už
nedostaneme z materiálom až do jari 2016. Brigáda sa bude konať každú sobotu, samozrejme podľa toho, či
sa niekto prihlási. Minimálne aspoň 4 ľudia. Rado pripraví harmonogram prác.
15. SR rozhodla, že budúca plánovaná investícia do oblečenia bude hlavne pre skalných lezcov v klube.
16. SR rozhodla, že náš nový a talentovaný člen Michal GRZYB /14 r./, ktorý úspešne reprezentuje náš klub
v skalnom lezení na rôznych pretekoch bude dotovaný sumou 100 € okamžite a ďalšími 100 € na najbližšom
Valnom zhromaždení.
17. SR rozhodla, že klub nebude kupovať novú batériu do HILTY vŕtačky na preistenie skalky. Našlo sa iné
riešenie.
18. Dohodlo sa, že počas vŕtania ciest na tupej skalke sa bude variť klubový guláš.
19. Nové schválené stanovi na MV sú už zavesené na stránke klubu.
Predstavenstvo HK JAMES Dolný Kubín

Dozorná rada HK JAMES Dolný Kubín

Ing. Radovan MIKULÁŠ
Ing. Peter GEBURA
Martin NOSÁL
Juraj LAŠTÍK
Vlasťo PETROVIČ
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