
USNESENÍ VÝROČNÍ PLENÁRNÍ SCHUZE 

KLUBU PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA V OSTRAVÉ (KPHMO) 

ZE DNE 7.KVĚTNA 2013 

 

 

 Výroční plenární schůze bere na vědomí: 

 

1. Zprávu revizní komise 

2. Ustavení pobočky KPHMO Ostrava 

3. Ukončení činnosti pobočky Petřvald k 31.12.2012 

4. Informaci o rozvoji LANDEK PARKU, přednesenou Ing.Placem a Mgr.Broskevičem 

5. V diskuzi přednesené připomínky a návrhy 

 

Výroční plenární schůze schvaluje 

 

1. Výroční zprávu o činnosti za minulé funkční období 

2. Zprávu o hospodaření KPHMO za rok 2012 

3. Rozpočet KPHMO pro rok 2013 

4. Hlavní úkoly na rok 2013 

5. Udělení čestného členství KPHMO Mgr.Oldřichu Klepkovi 

6. Předložený návrh aktualizovaných stanov Klubu 

 

Výroční plenární schůze ukládá 

 

1. Výboru KPHMO zabezpečit plnění usnesení z dnešní výroční plenární schůze.U návrhů 

    a připomínek z pléna rozhodnout o přijetí či zamítnutí. 

2. Rozpracovat připomínky uvedené v Zápisu z výroční plenární schůze a vřadit je do plánu  

    práce Klubu 

3. Věnovat zvýšené úsilí zajištění finančních prostředků pro činnost Klubu od 

    kolektivních členů, MěÚ a sponzorů 

4. Získávat další organizace a instituce ke spolupráci 

5. Ke zvýšení prezentace využívat nejen vydávaný Hornický zpravodaj a vlastní web stránky, 

    Ale také jiný tisk, český rozhlas a Tv 

6. Nadále věnovat pozornost personální politice.  Zvláště je nutno se zaměřit na dodržování 

    stanov u pasivních členů a získávání mladších členů pro práci v Klubu 

7. Zajistit plnění tohoto usnesení v pobočkách, které je zapracují do svých plánů práce 

8. Všichni členové KPHMO musí vystupovat na všech akcích Klubu i mimo klub jako 

    reprezentanti Občanského sdružení, které si klade za cíl šířit a rozvíjet hornické tradice 

9. Členové Klubu budou dle svých možností a schopností nápomocni při zajišťování  

    finančních prostředků na činnost Klubu. 

 

Projednáno a schváleno dne 7. května 2013 na výroční plenární schůzi KPHMO. 

 

Zpracovali: Prof. Ing. Jiří Grygárek, CSc., Ing. Zdeněk Dombrovský, CSc. a Ing. Josef Lang. 

 

                                                                                                

                                                                                                 Ing. Petr Rojíček, 

                                                                                                předseda KPHMO 


