
Zápis z výroční plenární schůze Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě,
konané dne 1. září 2020

Místo konání: Restaurace U Vlka, Ostrava - Svinov, se zahájením v 15 hodin

Předsednictvo schůze:  Jiří Kunčický, předseda Klubu, Ing Eduard Heczko, místopředseda,     
                                                         Ing. Stanislav Kuba, Roman Krzak, Pavel Sourada    

Průběh výroční plenární schůze:
1. Zahájení: Schůzi řídil místopředseda Klubu Jiří Kunčický. V úvodu přivítal všechny

přítomné členy a hosty. Po Hornické hymně vyzval k minutě ticha jako vzpomínce na
nedávno zesnulé členy Klubu.

2. Seznámení pléna se způsobem hlasování aklamací – schváleno jednohlasně,
3. Seznámení a schválení programu schůze – schválen jednohlasně,
4. Ustanovení ověřovatelů zápisu – Pavel Sourada, Jaroslav Žurek
5. Volba složení komisí a zapisovatele:

Mandátová: Roman Krzak, Vladimír Vlček – schváleno jednohlasně,
6. Návrhová: Ing. Eduard Heczko, VáclavČerník – schváleno jednohlasně,
7. Volební komise: Osvald Wytrzens, Ing. Petr Rojíček CSc.– schváleno jednohlasně,
8. Zapisovatel: Ing. Stanislav Kuba– schváleno jednohlasně,
9. Zprávu o činnosti Klubu za rok 2019 a pololetí roku 2020 přednesl předseda Klubu

Jiří  Kunčický.  Zhodnotil  plánované a uskutečněné akce a nastínil  výhled pro další
období.
Ve svém projevu uvedl nutnost ustavení a zvolení minimálně dvoučlenného výboru
ostravské pobočky, dodržení stanov Klubu 
Předseda Klubu seznámil členy Klubu se skutečnosti, že nutné vybrat a zvolit nového
jednatele Klubu a hospodáře Klubu za dlouhodobě nemocného Karla Budina 
Podrobná zpráva o činnosti a hospodaření včetně rozpočtu na rok 2020 vypracována
jednatelem a hospodářem Klubu Karlem Budinem je uvedena jako příloha Hornického
zpravodaje III/2020,

10. Na tuto zprávu navázal předseda revizní komise Ing. Břuska, který přednesl výsledky 
revizí hospodaření Klubu za rok 2019. Konstatoval, že hospodaření Klubu je bez 
závad

11. Plenární schůze Klubu schválila Příspěvkový řád navržený výborem Klubu se 
zvýšením členských příspěvků od příštího roku 2021 na 300 Kč členové, 5000 Kč 
kolektivní členové – návrh přijat jednohlasně

12. Mandátova komise konstatuje, že na schůzi je přítomno 54 členů a 4 hosté,
13. Výbor navrhl udělení čestného členství Ing. Otokaru Krajníkovi CSc. a Ing. Miroslavu

Hanusovi  za  dlouholetou  přínosnou  práci  pro  Klub.  Plenární  schůze  tento  návrh
jednohlasně schválila a jmenovaným bylo čestné členství uděleno.

14. Pamětními medailemi vydanými k 30. výročí založení KPHM byl oceněn Jiří Hrubý,
RNDr. Milan Doležal, CSc., ing. Jaroslav Kubánek, Ing. Karel Žák, Ing. Petr Janků,
Josef Kopecký a  Ing. Jindřich Cachel, Rovněž byly na návrh výboru byla medailemi
oceněna – RBP zdravotní pojišťovna, Báňské projekty strava, Knihovna Havířov –
stálá expozice  a Knihovna Karviná. Tyto instituce významně podporují Klub, včetně
poboček.

15. Byly jednohlasně odsouhlaseny změny v redakční radě. 
Ze  zdravotních  důvodů  byl  odvolán  Mgr.  Josef  Pintér  a  současně  zvolen  Václav
Smička,



16. Vystoupení hostů:
Ing  Josef  Gavlas,  předseda  nadace  Landek  informoval  přítomné  o  změnách  ve
financování dobrovolných organizací a spolků, upozornil na možnost získání dotací
z Nadačního fondu automobilky Hyundai,

17. Z diskuze:
- Ing.  Rojiček  CSc.  kladně  zhodnotil  zkvalitnění  obsahové  úrovně  Hornického

zpravodaje,
- Ing. Somerlík upozornil na akce v objektu Světa techniky Dolní Vítkovice,

18. Předseda přednesl návrh usnesení z plenární schůze který byl jednohlasně schválen, a
usnesení bude uveřejněno v Hornickém zpravodaji.

Výroční plenární schůzi  ukončil v 16.30 hod. předseda Klubu a poděkoval všem za účast.

V Ostravě dne 1. září 2020

Zapsal: Ing Stanislav Kuba Schválil: Jiří Kunčický v. r. předseda             

                                                              
                                                                       Ověřili: Pavel Sourada, Jaroslav Žurek 


