
Zápis 
z jednání výboru KPHMO, z.s., konaného dne 30. listopadu 2020 KD Havířov

             jednání KPHMO, z. s. 26. října 2020 se nekonalo z důvodu vládních omezení k zabránění 
             šíření COVID - 19
Program:  

1. Akce klubu
2. Stav činnosti Klubu
3.  Organizační a různé

Jednání výboru bylo zahájeno v 14.30 a ukončeno v 16.00 hod.

Přítomní: Kunčický, Kuba, Heczko, Krzak, Sourada, Budínová
Omluveni: Polínková

Ad1:
Realizované akce:
2.10.2020 - Celostátní skok přes kůži na Zámečku Ostrava Poruba – předseda podal informaci

Všechny ostatní akce včetně Klubových oslav Barborky zrušeny
Ad2:
Stav činnosti Klubu
V současném období  je  činnost  Klubu  podstatně  omezena  z důvodu opatření  při  boji  s COVID-19.  Na
pobočkách v letošním roce realizováno pouze několik z plánovaných akcí. Kupříkladu v Karviné pouze 3
besedy, pietní akty v omezeném provedení atd., zrušení celorepublikových akcí atd. Další činnost se bude
řídit vývojem situace.

Ad3:
   Organizační a různé:
3.1 Připraveny jmenovité návrhy na ocenění klubovou medaili (pobočky, výbor). Je možné, že předání

medailí z důvodu, že  neproběhne Barborka bude dále upřesněno.
3.2 Dosud není vydán (ani připraven do tisku HZ č.4). Hrozí, že vzniknou komplikace při vyhodnocení a

vyúčtování projektu s poskytovatelem příspěvku, Nadaci Landek. Obtížná komunikace s Polínkovou.
Z dosavadní situace vyplývá, že je nutno urychleně dořešit tento problém a fungování redakční rady
řešit do budoucna.

3.3 Trvá jednání ve věci návrhu na vedení ostravské pobočky a funkci hospodáře Klubu s Ing. Zdeňkem
Kohoutkem.

3.4 Budínová podala zprávu o hospodaření a stavu financí, schváleny příspěvky předsedům poboček za
používání za soukromých telefonu dle stanov a Směrnice č. 1/2016.

3.4 Projednat možnosti převedení Naučné stezky Landek v roce 2021 na jiný subjekt. 
3.5 Provést čtvrtletní kontrolu Naučné stezky Landek – Krzak, Sisr, informovat výbor (úkol stálý)
3.6 Řešit zajištění nové lokality pro přestěhování klubové kanceláře z Landeku. Podány návrhy.
3.7 Připravit nový rozpočet Klubu na rok 2021 podle nové výše členských příspěvků.
3.8 Rozdána část kalendářů NL na rok 2021.
3.9.    Byly podány žádosti  na dotace  od NLO. Všechny žádosti  byly vyřízeny kladně,  byly podepsány

smlouvy. NLO nebude v letošním roce poskytovat zálohy na schválené projekty     
3.10. Kolektivní členové POLCARBO a FITE zaplatili členské příspěvky
3.11. Byly předsedou převzaty materiály KPHMO od paní Budinové
 
Příští výbor 21.12.2020 ve 14.30 hod. v KD Havířov

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


