
Zápis 
z jednání výboru KPHMO, z. s., konaného dne 21 prosince 2020 KD Havířov

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, Budínová
Omluveni: Polínková, Sourada

Ad1:
Realizované akce:
Všechny 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 se nekonaly oslavy svátku sv. Barborka bude dále upřesněno.
3.2 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, vyplaceny příspěvky předsedům poboček za

používání soukromých telefonu dle stanov a Směrnice č. 1/2016.
3.5 Předseda informoval o vyhodnocení projektů NLO z roku 2020 a vyhodnocení dotace z Petřvaldu   
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. 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.
3.9. Do 15. ledna 2021 sdělit Budinové (marie.budinova@centrum.cz) stav členské základny a finanční 

zprávu z poboček.
3.10. Předseda jednal s ředitelem RBP a následně dostal navrch smlouvy na poskytnutí dotace pro KPHMO 
3.11. Byly vyplaceny odměny dle DPP
3.12 Předseda a místopředseda KPHMO byli přijati primátorem Havířova
    
    
           Příští výbor 25.1.2021 ve 13 hod. v KD Havířov

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