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Zápis z výroční členské schůze  
konané dne 29. ledna 2011 v sokolovně v Bozkově 

 
V 16:00 hodin schůzi zahájil předseda Miloslav Hájek, konstatoval, že přítomno více jak potřebných 18 
řádných členů a schůze je usnášení schopná. Seznámil přítomné s programem výroční schůze. 

1. zahájení,  
2. schválení programu a volební a návrhové komise 
3. stanovení výše členských příspěvků 
4. zprávy o činnosti a hospodaření, zpráva revizora 
5. volba předsedy a výboru ZO 
6. návrh činnosti na rok 2011 
7. různé 
8. promítání, občerstvení 

schválení programu  - Pro: 20, Zdržel:0, Proti:0 
Volba volební a návrhové komise 
 Do volební a návrhové komise byly navrženi:  
  Pavel Řehák, Václav Novák a Jana Řeháková 

     schváleno hlasováním - Pro: 20, Zdržel:0, Proti:0 
Stanovení výše členských příspěvků 
 Výbor navrhuje ponechat stávající výši příspěvků tj. základní příspěvek 1000 Kč, snížený 

příspěvek 600 Kč (důchodci, studující mladší 18 let a členové na rodičovské dovolené). Nikdo 
k návrhu nevznesl připomínky. 

schváleno hlasováním - Pro: 20, Z:0, Pti:0 
Zprávy o činnosti – viz příloha  

Zprávu o činnosti ZO ČSS přednesl Vratislav Ouhrabka a informacemi o glaciospeleologické 
výpravě na Špicberky zprávu doplnil Josef Řehák. 

Zpráva o hospodaření – viz příloha 
Lenka Hájková seznámila přítomné s výsledky hospodaření ZO.   

Zpráva revizora  
Revitor ZO ČSS Marta Šimková konstatovala, že na základě provedené kontroly účetnictví a 
dalších dokumentů nezjistila závažnější nedostatky.   

zprávy o činnosti, hospodaření a revizní schváleny hlasováním - Pro: 28, Z:0, Pti:0 
 

Volba výboru ZO a revizora 
• Na funkci předsedy ZO byl navržen jeden kandidát:  Miloslav Hájek 

     schváleno hlasováním - Pro: 28, Z:0, Pti:0 
• Členy výboru byli navrženi: Jakub Hlava, Jan Hloušek, Leona Koptíková, Petra Mevaldová, 

Vratislav Ouhrabka, Zdenka Ouhrabková, Pavel Řehák, Filip Seifert, Ondřej Skalský, 
Miroslav Šimek)  

     schváleno hlasováním - Pro: 28, Z:0, Pti:0 
• Revizorem byla zvolena M. Šimková.  

     schváleno hlasováním - Pro: 28, Z:0, Pti:0 
Návrh činnosti na rok 2011 
 

Bozkov: Větrná jeskyně obnova činnosti v Propasti U Větrné 
Dokončení zajištění průlezu ze sondy do Vánočních jeskyní 

Vošmenda:   Zajištění nového vstupu do zadních částí jeskyně. 
Horská Kamenice:   Pokračovat v průzkumu a provést základní dokumentaci lokality  
Železný Brod:  Zpracování dokumentace a publikace zprávy o Propadu Na Poušti 
Poniklá:  Průzkum přítokových kanálů vyvěračky.  

 Rokytnice:  Netopýří Mlýn – vyčistit dno jezera od nánosů bahna. 
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Další akce: Studijní cesta (Severní Morava), Jeskyňářský ples v Bozkově, Dětský 
karneval a 2 Diskotéky v Poniklé. 

Zahraničí: Připravit a realizovat poznávací cestu do Rumunska 
Hospodářská činnost: Dokončení úklidu Jeskyně pod Děčínským Sněžníkem 

schváleno hlasováním - Pro: 28, Z:0, Pti:0 
Diskuze 

• Informace předsedy ČSS o přípravách na 16. ICS v Brně 
• Termín konání Speleofóra 29.4-1.5.2011 ve Sloupě, přihlášky a exkurze se hlásí předem 

elektronicky přes  www.speleo.cz 
• Nabídka výroby původního tkaného znaku ponikelské pracovní skupiny na historickém 

stavu v rámci muzejní akce. 
• Rozpis služeb na jeskyňářský ples a návrh na výrobu části nové výzdoby 

Usnesení 
 Václav Novák seznámil přítomné s návrhem usnesení výroční členské schůze. 

     schváleno hlasováním - Pro: 29, Z:0, Pti:0 
Závěr:  

• V průběhu schůze byla provedena kontrola a oprava adresáře členů. Důležité interní 
informace a adresář členů ZO lze nalézt na www.speleobozkov.cz 

• Promítání fotografií a filmů z jeskyňářských akcí. 
• Očerstvení zajistil oblíbený kuchař Jarda Hlava. 

Zapsala L. Hájková 
USNESENÍ VÝROČNÍ SCHŮZE  

Výroční členská schůze konaná dne 29. ledna. 2011 

- stanovuje výši členského příspěvku na rok 2011: základní výše 1.000 Kč, snížený příspěvek pro 
důchodce, studující mladší 18 let a členy na rodičovské dovolené 600 Kč 

- schvaluje 

a) zprávy o činnosti. 

b) zprávu o hospodaření a revizní zprávu 

c) rámcový plán činnosti na rok 2011 

-  zvolila výbor  ve složení   

• předseda: Miloslav Hájek 

• členové: Jakub Hlava, Jan Hloušek, Leona Koptíková, Petra Mevaldová, Vratislav Ouhrabka, 
Zdena Ouhrabková, Pavel Řehák, Filip Seifert, Ondřej Skalský a Miroslav Šimek.  

• revizor: Marta Šimková 

- pověřuje: Lenku Hájkovou vedením účetnictví v elektronické podobě 

- ukládá výboru 

- svolat v roce 2011 3 členské schůze  

- vypracovat v termínu do 31. 3. 2011 závěrečné zprávy pro odevzdání na CHKO a KÚ LK.  

- na základě plánu činnosti požádat přísl. orgány st. správy o udělení souhlasu pro speleologickou 
činnost v jeskyních pro lokalitu Bozkovské jeskyně a jeskyně Na Vošměndě. 

 
 
 Vratislav Ouhrabka v. r. Miloslav Hájek v. r. 
 jednatel ZO předseda ZO 
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