Zápis a usnesení
z výroční členské schůze Okrašlovacího spolku Loket z.s. konané
dne 30.března 2016 v 18.00 hodin v Městské knihovně Loket.

Přítomni dle presenční listiny: Jana Sobotová, Marcela Hadravová, Karel
Horčička, Irena Langová, Tomáš Lang, Božena Oláhová, Věra Nývltová,
Zdeněk Bednář.
Omluveni:, Jan Hadrava, Vladimír Netolický.
Neomluveni: manž. Kaliankovi.
Schůzi svolala předsedkyně klubu Jana Sobotová ve spolupráci s tajemníkem
spolku Karlem Horčičkou. Předsedkyně schůzi zahájila a konstatovala, že je
přítomna nadpoloviční většina všech členů a schůze je usnášeníschopná.
Navrhla program dnešní schůze a ten byl následně jednomyslně schválen
takto:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Projednání zprávy o činnosti za rok 2015
Informace o zápisu spolku do rejstříku spolků u Krajského soudu Plzeň
Náměty pro činnost v roce 2016
Různé a diskuse
Závěr

1. Zahájení

Z pověření výboru zahájila předsedkyně spolku paní Jana Sobotová v 18.00
hodin jednání výroční schůze. Výroční schůze byla svolána za podmínek čl.
IV. odst. 1.1 stanov, Výroční schůze byla usnášeníschopná.
2. Projedníní zprávy o činnosti za rok 2015

Pan Karel Horčička požádal o vyjádření ke zprávě o činnosti za loňský rok,
žádné připomínky ani námitky nebyly vzneseny a následně byla zpráva
jednomyslně schválena a to bez výhrad. Na závěr tohoto bodu pan Horčička
poděkoval paní Ireně Langové za vedení účetnictví a zpracování daňového
přiznání za loňský rok..

3.Informace o zápisu spolku.
Pan Karel Horčička informoval, že Krajský soud v Plzni formou usnesení
provedl 2.března 2016 zápis našeho spolku - zájmového sdružení - do
spolkového rejstříku. Usnesení nabylo právní moci 7.března 2016.

3. Náměty pro činnost na letošní rok.
Tento bod splynul s dalším bodem – 5. různé a diskuse.
Paní Jana Sobotová zhodnotila instalování obrazů světců na lesních pěšinách a
informovala
o instalování informačních tabulí s tímto tématem. Bylo
konstatováno, že obrazy by mohly v budoucnu přibývat. Dále upozornila na
nutnost nátěru plotu hřbitova v Nadlesí. Dále byl diskutován stav zrušeného
hřbitova ve Dvorech a stav hřbitova v Lokti. Pan starosta podrobně informoval o
pracích plánovaných na obou místech v letošním roce. Na loketském hřbitově
budou letos m.j. provedeny dendrologické zásahy a zdravotní řezy dřevin.
V této souvislosti zazněl opětovně názor vydat brožuru s tématem významných
osobností zde pohřbených.
Pan Tomáš Lang navrhl zásadní opravu základu bývalé kaple sv. Kříže na
Robiči a dal ke zvážení názor vybudovat křížovou cestu.
Paní Marcela Hadravová připomenula nutnost konečně uskutečnit restaurování
pylonu dr. Glückselika na místě zbořeného kostela sv. Jana Křtitele.
Opakovaně byl kritizován nedostatečný úklid altánu pod hradem.
Bylo dohodnuto, že letošní výlet by se mohl konat do okolí města Tachova.
Termín navrhne Paní Marcela Hadravová.
6.Závěr
Výroční schůzi ukončila paní Jana Sobotová 19.30 hodin a poděkovala za účast
všem přítomným členům, konstatovala, že jednání výroční schůze proběhlo bez
protestů a námitek.

Zapsal: Karel Horčička

V Lokti dne 4.dubna 2016

