
                  Okrašlovací spolek Loket z.s.  
                    
                  
      Zpráva o činnosti spolku za rok 2019 pro výroční členskou schůzi

konanou dne 25.února  2020 v 16.00 hodin v městské knihovně.

1. Členové. K 31.prosinci 2019 měl spolek 11 členů, členský příspěvek uhradili všichni.            
2. Schůze 2019.  Výroční členská schůze se konala dne 22. února 2019 v č.p.11 u Hadravů,

přítomno 9 členů, 2 omluveni.  M.j. byla schválena zpráva o činnosti za rok 2018. 
  Členská schůze se konala 11.dubna 2019 v městské knihovně, přítomno 9 členů, 2 omluveni.
Hlavním bodem programu byla volba členů výboru, neboť dosavadnímu výboru zanikl mandát.
Nově  zvolený  výbor  je  ve  stejném  složení  jako  dříve.  Tajemník  spolku  zabezpečil  zápis
staronového výboru do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni.
3. Ostatní setkání 2019. Výlet vlakem do Klášterce nad Ohří se konal 11.května. Setkání za
přítomnosti  veřejnosti  se  událo  v sobotu  15.června  odpoledne  na  Zdemyšlu  a  bylo  spojené
s opékáním uzenek,  plzeňské pivo i nealko,  Setkání členstva dne 31.srpna na zahradě domu
č.p.482  v Zahradní  ulici  bylo  věnováno  oslavě  osmdesátých  narozenin  předsedkyně  Jany
Sobotové.  Předvánoční setkání se konalo v městské knihovně 19.prosince.
4.  Výbor  pracuje po  volbě  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,  konstatuje, že hospodaření bylo v roce 2019 bez závad.
A) Hlavní příjmy: Město Loket, příspěvek na činnost 20.000 Kč. , členské příspěvky 550 Kč. ,
tržba za katalogy 1.200 Kč, , dar Josef Kränzle SRN 125.875 Kč.  
 B) Hlavní výdaje: 10.250 Kč. pamětní  deska ke  100 let ČR, (odhalena vloni) 5.000 Kč. dar na
pořízení loketských zvonů,  5.000 Kč pořízení lavičky, (bude osazena až v r. 2020), 2.025 Kč
správa webu,  4.300 Kč (zaokrouhleno)  za občerstvení na akci pro veřejnost a na akce vlastní ).
6. Činnost.    Viz body 3 a 5 B této zprávy.

Zpracoval a předkládá:  Karel Horčička, tajemník spolku, Loket,  únor 2020
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