Okrašlovací spolek Loket z.s. , IČ 68785551,

Zpráva o činnosti spolku za rok 2016 pro výroční členskou schůzi
konanou dne 6.března 2017 v 18.00 hodin v městské knihovně.
1. Členové. K 31. prosinci 2016 měl spolek 10 členů, členský příspěvek uhradilo 10 členů.
Bylo ukončeno členství manželů Kaliankových, nebot´ ti se již několik let bez omluvy
nezúčastňovali jakýchkoliv aktivit spolku včetně výročních schůzí. Dále bylo ukončeno členství
paní Marty Sedláčkové, protože se odstěhovala z Lokte a není znám její nynější trvalý pobyt.
2. Schůze 2016. Výroční členská schůze se konala dne 30.března 2016 v městské knihovně.
Přítomno 8 členů, 2 omluveni.
Další schůze se konala 22.listopadu 2016 v městské knihovně, ale byla zcela neformální, bez
presenční listiny a programu, bylo přítomno 8 členů, 2 omluveni. Byly diskutovány možnosti
další činnosti.
3. Ostatní setkání 2016. Někteří členové se pravidelně zúčastňují přednášek a dalších
obdobných 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. Výbor se schází nepravidelně dle potřeby,
zápisy se nevyhotovují.
5. Hospodaření. Účetnictví vede Irena Langová na základě podkladů od tajemníka a také
vyhotovuje přiznání k dani z příjmů,
Hlavní příjmy: Město Loket 25.000,- Kč.
Hlavní výdaje: Náklady 6.301,93 Kč na definitivní osazení dvou stojanů s informačními
mapami pro veřejnost – viz bod 6.
6.Činnost. Je částečně popsána výše. Byla snad nejslabší v historii spolku. Uskutečnilo se
osazení tabulí – mapy s okolím města a turistickými stezkami, na nich je znázorněno umístění
obrazů světců. O nečinnosti výmluvně svědčí fakt, že z příspěvku města 25.000 Kč bylo
čerpáno pouze 6.300 Kč a proto bylo počátkem roku 2017 nutno vrátit městu 18.700 Kč.
Paní Langová konstatuje, že finance 2016 jsou v pořádku.
Restaurování pylonu dr. Glückseliga umístěného na místě zbořeného kostela sv. Jana Křtitele se
neuskutečnilo ani letos, což je vlastně štěstí, neboť zeď pod pylonem se zřítila a pylon také. Jeho
části jsou uloženy na ploše o něco výše. Náklady na restaurování by tak byly bývaly přišly
vniveč.

Student v Africe nedokončené studium ukončil, aniž uvedl důvod.
Zpracoval a předkládá: Karel Horčička, tajemník spolku, Loket, únor 2017
k.horcicka@volny. cz

602 940 175

Tato zpráva byla schválena výroční členskou schůzí 6.března 2017. K.H. 7.března 2017.

