Okrašlovací spolek Loket o.s. , I 68785551, PS 357 33 Loket

Zpráva o innosti spolku za rok 2013 pro výro ní lenskou sch zi
konanou dne 16.dubna 2014 v 18.00 hodin v m stské knihovn .
1. lenové. K 31.prosinci 2013 m l spolek 14 len , lenský p ísp vek uhradilo 12 len , dva
(manž.Hlavsovi) neuhradili. Návrh – nepovažovat je již za leny, adu let se nezú ast ují, jako
kolik dalších, bez omluvy výro ních lenských sch zí.
2. Sch ze 2013 . Výro ní lenská sch ze se konala dne 14.b ezna 2013 v m stské knihovn .
ítomno 7 len , 2 omluveni, 5 neomluveno.
3. Ostatní setkání 2013. Výlet do jižních ech se pro nemoc n kterých len neuskute nil.
kte í lenové ze pravideln ú astnili p ednášek v m stské knihovn , vesm s na témata z historie.
4. Výbor pracuje v nezm ném složení, Jana Sobotová – p edsedkyn , Karel Hor ka
tajemník spolku, Marcela Hadravová – len výboru, ten se schází nepravideln dle pot eby, zápisy
se nevyhotovují.
5. Hospoda ení. etnictví vede Irena Langová, ta také vyhotovuje p iznání k dani z p íjm ,
tajemník vyhotovuje p iznání k dani darovací.
Hlavní p íjmy: M sto Loket 25.000 , dar AK dr. Wenigová 5.000, grant Karlovarského kraje
20.000, vše K . Agendu grantu od žádosti p es erpání až ke kone nému vyú tování komplexn
zpracovávají a ídí zam stnaci m stské knihovny. Byl zvolen tok finací prost ednictvím našeho
spolku nebo m sto o grant nem že žádat, byli jsme tedy jen prost edníkem a proto byly finace
považovány za finan ní prost edky knihovny.
Hlavní výdaje: 2.047 náklady spojené se slavnostním odhalením pam tní desky loketskému
malí i Štefanu Vnu kovi, podpora studenta v Africe 7.000, poplatek za web 1.050, projektová
dokumentace na opravu op rných zdí v prostoru bývalého kostela sv.Jana K titele 14.520, vše K .
erpání grantu K.V. kraje není z výše uvedených d vod uvád no, jednalo se p edevším o
ednášky a výstavy v m stské knihovn . Nutno však podotknout, že se na jejich organizaci
áste
podílel i náš spolek.
6. innost stále není na žádoucí úrovni, je dosti len , kte í se již n kolik let neú astnili
výro ní sch ze, pouze platí lenský p ísp vek, viz dále i bod 1 této zprávy. Není vedena
kronika a neexistuje revizní komise, proto není p edkládána její zpráva, pouze paní Langová
konstatuje, že finance 2013 jsou v po ádku. Webové stránky jsou stále málo využívané. Jejich
správa je oproti lo sku díky novému správci o cca 400 je K . levn jší. innost viz též bod 5 této
zprávy.
Zpracoval a p edkládá: Karel Hor
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