
                  Okrašlovací spolek Loket z.s.  
                    
                  
      Zpráva o činnosti spolku za rok 2018 pro výroční členskou schůzi

konanou  dne  22.  února   2019  v  17.00  hodin  v č.p.11,  T.G  .
Masaryka.

1. Členové. K 31.prosinci 2018 měl spolek 11 členů, členský příspěvek uhradili všichni.            
2. Schůze 2018.  Výroční členská schůze se konala dne 9. března 2018 v městské knihovně.
Přítomno 9 členů, 2 omluveni. 
3.  Ostatní  setkání  2018.  Někteří  členové  se  pravidelně  zúčastňují  přednášek  a  dalších
obdobných akcí v městské knihovně. Část členů ze zúčastnila akce k 28. říjnu, viz níže. Výlet se
v roce 2018 nekonal.
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, příspěvek na činnost 20.000,- Kč.  
Hlavní výdaje: Náklady 75.000,-- Kč. Tři kusy tzv. strojů na cvičení, viz níže. (Pozn.: vzhledem
k drobné úpravě pamětní desky k 28. říjnu ji dodavatel fakturoval až v  roce 2019.)   
6. Činnost. Uskutečnily se dvě věci – na pokraji staré Sportovní ulice byly na základě iniciativy
Marcely  Hadravové  instalovány  tři  kusy  fitness  zařízení,  tzv.  stroje  na  cvičení.  Minulé  i
současné vedení města opakovaně odmítlo tato zařízení převzít do majetku a tak má spolek
v současné době povinnost zabezpečovat předepsané revize a prohlídky. 

 Z iniciativy Jany Sobotové se dne 28. října uskutečnila spolu s městem Loket akce pro veřejnost
– zasazení lípy, před níž byla osazena pamětní deska, to vše u příležitosti stého výročí vzniku
Československé republiky. Po stručných projevech a krátkém hudebním vystoupení houslisty
Vítězslava Adamce následoval přípitek a občerstvení. Přes nepříznivé deštivé počasí byla akce
navštívena hojně a lze ji označit jako velmi zdařilou.

 Paní Langová konstatuje, že finance 2018 jsou v pořádku.

Zpracoval a předkládá:  Karel Horčička, tajemník spolku, Loket,  únor 2019

                                          k.horcicka@volny.cz       602 940 175    

. 

mailto:k.horcicka@volny.cz

