
 

 
      Okrašlovací spolek Loket z.s. ,  IČ 68785551,  

                                        
     Zpráva o činnosti spolku za rok 2015 pro výroční členskou schůzi     

konanou dne 30.března 2016 v 18.00 hodin v městské knihovně. 
 

1. Členové. K 31. prosinci 2015 měl spolek 13 členů, členský příspěvek uhradilo 11 členů,  2  
členové (manželé Kaliankovi) neuhradili. Ti se již několik let nezúčastňují jakýchkoliv aktivit 
spolku včetně výročních schůzí. Doporučuji jejich členství ukončit.                                                                  
2. Schůze 2015.  Výroční členská schůze se konala dne 12. února 2015 v městské knihovně.                                         
Přítomno 8 členů, 3 omluveni, 2 neomluveni. Byly schváleny zcela nové stanovy v souvislosti 
s novým občanským zákoníkem, aby v příštím roce mohla být provedena ze zákona nutná 
registrace spolku.  
3. Ostatní setkání 2015. Někteří členové se pravidelně zúčastňují přednášek a dalších 
podobných   akcí v městské knihovně.  Výlet se letos neuskutečnil. 
4. Výbor pracuje v nezměněném složení, Jana Sobotová – předsedkyně, Karel Horčička 
tajemník spolku, Marcela Hadravová – člen výboru. Výroční členská schůze 12. února 2015 
nově zvolila výbor ve výše uvedeném (původním) složení a to pro potřeby nové registrace 
spolku u rejstříkového soudu. Výbor se schází  nepravidelně dle potřeby, zápisy se nevyhotovují. 

5. Hospodaření. Účetnictví vede Irena Langová, ta také vyhotovuje přiznání k dani z příjmů,          
Hlavní příjmy : Město Loket 25.000,- Kč., dar AK dr. Wenigová 5.000,-Kč., grant 
Karlovarského kraje 11.250,- Kč, . Agendu grantu od žádosti přes čerpání až ke konečnému 
vyúčtování komplexně zpracovávají a řídí zaměstnanci městské knihovny. Celá částka byla 
k dispozici městské knihovně. Jako vloni byl zvolen tok financí prostřednictvím našeho spolku 
neboť město o grant nemůže žádat, byli jsme tedy jen prostředníkem a proto byly finance  
považovány za finanční prostředky knihovny. Proto nejsou uvedeny níže.  
Hlavní výdaje: podpora studenta v Africe 7.000,- Kč. , 1000,-Kč. na jeho knihy, poplatek za 
správu webu 1.080,- Kč. Výroba informačních tabulí (map) a stojanů pro mapy 6.500,- Kč + 
8.252,- Kč. Věc navazuje na loňský rok, kdy bylo započato s tvorbou portrétů světců, letos byly 
dokončeny a posvěceny, při té příležitosti se konalo setkání tvůrců s částí členstva, pohoštění 
stálo 2.000,-Kč. Obrazy byly následně rozmístěny a zmiňované mapy informují o jejich 
umístění v okolí města. Tato akce z iniciativy Jany Sobotové byla prakticky jedinou naší akcí. 
Pro tajemníka byl pořízen software za 4.400,- Kč., aby mohl připravit podklady pro AK JUDr. 
Jana Wenigová, ta následně podá ve spolupráci s tajemníkem žádost příslušnému soudu o 
registraci spolku dle platné legislativy.    
6.Činnost. Je částečně popsána výše. Paní Langová konstatuje, že  finance 2015 jsou v pořádku 
a to po opravě chyby – 1 z faktur přeplacena, přeplatek byl později na základě urgence vrácen. 

Bylo pořízeno logo spolku, viz naše webové stránky. 

Restaurování pylonu dr. Glückseliga umístěného na místě zbořeného kostela sv. Jana Křtitele se 
neuskutečnilo ani letos, protože akad. sochař a restaurátor p. Bořivoj Rak byl nucen pro vysoký 
věk a nemoc zakázku odmítnout.  

 

Zpracoval a předkládá:  Karel Horčička, tajemník spolku, Loket, březen 2016  


