Zápis z výroční členské schůze JJHS 31. 3. 2007
Zápis vyhotovil: Martina Strnadová
10.00
Ing. Vladimír Moc vzhledem k méně než polovině členů spolku dnes přítomných vyhlašuje
schůzi mimořádnou, a to na 10.15 hod.
10.15
Moc zahajuje schůzi ve druhém kole. Vítá přítomné členy a příznivce spolku.
Volba zapisovatele: Martina Strnadová, ověrovatele: Pavel Schneider, optickou většinou
schváleno.
Volební komise – Marcela Prajzlerová, Vladimír Moc, optickou většinou schváleno.
Návrhová komise – Tomáš Klimovič, Josef Chaloupka, optickou většinou schváleno.
Mandátová komise – Marta Pivrncová, Stanislav Zajíc, optickou většinou schváleno.
Schválení programu schůze: optickou většinou schváleno.
Zpráva o činnosti – výroční zpráva za rok 2006: každý člen si ji může najít v ročence,
dotazy rádi zodpoví vedoucí jednotlivých sekcí. Bez dotazů, zpráva o činnosti optickou
většinou schválena.
Zpráva o hospodaření: Stali jsme se plátci DPH, odtud ztráta. Každý člen si ji může opět
najít v ročence. Optickou většinou schváleno.
Zpráva o revizi hospodaření: Ing. Rudolf Černý, předseda revizní komise:
Upozorňuje na pár bodů:
-nutná úprava a aktualizace směrnic o účetnictví dle platných zákonů kvůli možnosti
budoucích kontrol ze strany FÚ
-se směrnicemi podrobně seznámit pracovníky kanceláře, členy výboru a členy komisí –
MUDr. Klimovič si bere na starost
-členská schůze spolku neschválila výsledek hospodaření za rok 2005
-navrhuje podat dodatečné daňové přiznání za 2006 kvůli přepočtu koeficientu k zálohám
za DPH
Moc: tato zpráva bude zapracována do usnesení dnešní schůze.
Moc: Předává slovo Pavlu Voničkovi, navrhovanému budoucímu předsedovi, aby promluvil o
své vizi o spolku.
Vonička:
Spolek se za deset let dostal mnohem dále a jinam, než se původně plánovalo. Obrat je
nečekaně vyšší, znamená to jiný způsob práce. Máme tři zaměstnance na plný úvazek, tímto
představuje nového zaměstnance, Lukáše Hampla. Mandát nového předsedy a výboru platí na
další dva roky, což je i zájmem všech – setrvat ve funkci. Nosným programem je a dále bude
práce v přírodě, managementové práce, opravy vyhlídek apod. Dále chceme vydávat
publikace, a to každý rok jednu, a současně udržet neztrátovost publikací; pokračovat ve
vydávání ročenky. Dále pokračovat ve společenské činnosti – Slavnosti slunovratu, ples apod.
Nadále účast v rozhodovacích procesech ve správních řízeních atd., a to nejen být pouze proti,
ale hledat si i vlastní podklady, data, spolupracovat s odborníky, být zasvěcenými partnery.
K hospodaření: nutnost stát se plátci DPH vyplynula z obratu (milion). DPH nás dosti
zatěžuje, nevrací se nám, ale my DPH platit musíme. Je nutné vytvářet si rezervy, i vzhledem
k vybavení, životnosti auta apod., a šetřit či hledat nové zdroje (kde bude možné, DPH si
připočíst, účastnit se grantů, získávat evropské peníze, část z nich použít na režii). Krajní

případ pro řešení této finanční situace: založení dceřiné společnosti (o. p. s., s. r. o…). Na
závěr děkuje odstupujícímu předsedovi ing. Vladimíru Mocovi za jeho práci pro spolek a
Josefu Kolouchovi a Heleně Folcové, kteří již dále ve výboru pracovat nebudou.
Moc:
Schválení členských příspěvků na rok 2008: výbor navrhuje zachovat 200 Kč na člena,
do18 let 50 Kč, nad 70 let zdarma. Rodinné členství je již ze stanov vypuštěno. Optickou
většinou schváleno.
Návrh rozpočtu na další rok: optickou většinou schváleno.
Návrh výboru na nového předsedu a výbor: viz hlasovací lístky.
Párys: připomíná, že kdo má jiného kandidáta na předsedu, měl by ho navrhnout veřejně a
ostatním představit, a ne ho jen napsat na volební lístek.
Moc: vyzývá členy k přestavení jiného kandidáta na předsedu, nikdo se nepřihlásil.
Moc: přistupuje se k hlasování.
Proběhlo hlasování.
Moc:
Přítomno 90 členů JJHS. Pro předsedu odevzdáno 80, pro výbor 83 lístků.
Výsledky hlasování:
Zvolení členové výboru: Ing. Martin Rejlek 82 hlasů, Otokar Simm 81, Stanislav Linda 82,
Petr Polda 82, Ing. Pavel Schneider 82, Lukáš Hampl 83, Jan Pikous 83, Leoš Vašina 83
hlasů.
Předsedou zvolen Ing. Pavel Vonička 77 hlasů.
Předává slovo Pavlu Voničkovi.
Vonička:
Ještě jednou děkuje Ing. Vladimíru Mocovi i za projevenou důvěru ze strany členů spolku.
Vynasnaží se spolu se členy výboru pracovat co nejlépe. Přistoupíme k dalšímu bodu
programu schůze – program činnosti na další rok.
Představuje plán činnosti. Hovoří o připravované publikaci o jizerskohorských tisícovkách, o
akci čištění Smědé, sekání luk na Jizerce, spolu s Vašinou představuje brigádu na
Mariánskohorských boudách. Představuje otázku záměru vybudovat lyžařský areál na Smrku:
spolek se chce angažovat, podal velký projekt na norské fondy, spolek každopádně chce
vystupovat proti tomuto záměru.
Vyzývá členy k poznámkám k programu:
Milan Fiala, Nová Ves nad Nisou:
5. 5. budeme otevírat novou rozhlednu Nisanka, vybudovanou T-mobilem, v Nové Vsi nad
Nisou, chce, aby JJHS na akci měl svůj stánek.
Vonička:
S touto akcí spolek počítá.
-Otevírá diskusi.
Jiří Mánek:
Mluví o svých výstupech na Ještěd, zápisu do české i světové Guinessovy knihy rekordů, a
chce využít svou popularitu pro další záměr: odpadky. Chce vyvinout iniciativu s pracovním
názvem Jizerín (mýtická postava starající se o čistotu hor), od prevence k řešením. Rád by

spolupracoval s vedením spolku, který by akci zaštítil, se zaměřením na Ještěd. Chce, aby
výbor zvážil, jak se nápadu ujmout, případně ho zahrnout do činnosti, hodlá aktivně
spolupracovat.
Vonička:
Děkuje, odkazuje na akci čištění Meandrů Smědé, která se letos koná už potřetí. Dále se o tom
bude uvažovat.
Jaroslav Krupauer, k Mánkovi:
Organizace takové akce je velmi náročná, mnohem více než finance atd. Vyžaduje tahouna,
organizátora, který vše dotáhne od začátku do konce, není to jen otázkou výboru, který je
přetížený, dělá již dnes mnoho věcí, to, že to projedná výbor, vůbec nic neznamená.
Jiří Pavlů:
Ad odpadky na Ještědu: odpadky na Ještědu sbírá, bydlí tam, to je přirozené. Problém je spíš
osvěta, role JJHS je spíš v ní, jednotlivé akce na uklízení odpadků se již dějí.
Miroslav Kaška:
Kauza motorky: bydlí nyní na Fojtce, motorkáři hrubě poškozují tamní krajinu, i za podpory
restauratéra Kozy z Oldřichovského sedla, ptá se, zda by spolek dokázal něco více zjistit.
Vonička:
O tomto problému ví, i z původního zaměstnání na Správě CHKO, a nejen u Oldřichova. Tato
ochrana přísluší jiným orgánům, které kontrolu provádějí, kteří se s ním neumějí vyrovnat,
tento nešvar bohužel z přírody nemizí, byť ho mnoho úřadů řeší, problém se řešit nedaří.
Pavel Janda:
Zve na výlet na Hrádecko.
Otokar Simm:
Slovy Miloslava Nevrlého se omlouvá, že nepropadl narcisismu (odkazuje na četné fotografie
své osoby v ročence), ale že počet fotografií vymyslel a propašoval do ročenky Petr Ferdyš
Polda.
František Gálik:
Ptá se na odpadkové koše s logem spolku, které před lety byly vyrobeny (prototyp), kde
skončily?
Polda:
Zjistíme to.
Jaroslav Lubas:
Názor na odpadky: Instalací košů vyzýváme návštěvníky, aby odpad v horách zůstával spíše
než aby byl odnešen zpět domů.
Vonička:
Koš býval u Čihadel, přetékal odpadky, po jeho odstranění tam už nikdo odpadky neházel.
Jan Škoda:
Souhlasí s koši, pokud je zajištěn odvoz odpadků.

Ing. Rudolf Černý:
Osvětě o odpadech se věnuje mnoho spolků, ale praktické uplatnění nedokáže mnoho z nich
dotáhnout do konce, to náš spolek umí a dělá, a to je důležité.
Vonička:
Žádá návrhovou komisi o návrh usnesení.
MUDr. Tomáš Klimovič:
-schvaluje zprávu o činnosti – výroční zprávu JJHS ze rok 2006, zprávu o
hospodaření za rok 2006, rozpočet na rok 2007, plán činnosti na rok 2007, výši
členských příspěvků na rok 2008
-volí výbor ve složení Lukáš Hampl, Stanislav Linda, Jan Pikous, Petr Polda, Ing.
Martin Rejlek, Ing. Pavel Schneider, Otokar Simm, Leoš Vašina a předsedu Ing.
Pavla Voničku
-bere na vědomí zprávu revizní komise o kontrole hospodaření JJHS
-ukládá výboru aktualizovat hospodářské směrnice dle návrhu revizní komise
-ukládá výboru připravit do příští schůze návrh na vypořádání hospodářského
výsledku za roky 2005 a 2006 a předložit jej ke schválení
-ukládá výboru zabývat se možnostmi řešení otázky odpadků v Jizerských horách a
na Ještědu a obecně v územní působnosti JJHS.
Optickou většinou schváleno.
Vonička: ukončuje schůzi, ohlašuje guláš zdarma pro členy spolku a konzumaci piva zdarma
z právě naráženého sudu. Vyzývá ke společnému fotu před objektem.

….........................................
zapsala Martina Strnadová

…........…........................................
ověřil Pavel Schneider

