
                   Okrašlovací spolek Loket z.s.  
                    
      Zpráva o činnosti spolku za rok 2020 pro výroční členskou schůzi

konanou dne 12.května 2021 v 16.00 hod. v městské knihovně.

1. Členové. K 31.prosinci 2020 měl spolek 10 členů, v červnu zemřela paní Božena Oláhová. 
Členský příspěvek uhradili všichni.                                                                                          

2. Schůze 2020.  Výroční členská schůze se konala dne 25. února 2020 v městské knihovně,
přítomno 7 členů, 3 omluveni, 1 neomluven.  

3. Ostatní setkání 2020.  Setkání za přítomnosti veřejnosti u příležitosti osazení lavičky pro
veřejnost  se  událo  v sobotu  6.června  odpoledne  nad  hájovnou  Vildenava  a  bylo  spojené
s občerstvením. Výlet se vloni nekonal. 
4. Výbor pracuje v nezměněném složení, Jana Sobotová předsedkyně, Karel Horčička tajemník
spolku, Marcela Hadravová  člen výboru. Výbor se schází nepravidelně dle potřeby, většinou jen
mailem, zápisy se nevyhotovují.

5.  Hospodaření.  Účetnictví  vede  Irena  Langová  na  základě  podkladů  od  tajemníka  a  také
vyhotovuje přiznání k dani z příjmů Paní Langová konstatuje, že hospodaření bylo v roce 2020
bez závad.
A) Hlavní příjmy: Město Loket, příspěvek na činnost 15.000 Kč., členské příspěvky 500 Kč.,
tržba  za  kalendáře  7.470  Kč.,  (prodej  pokračuje  v r.  2020),  dotace  KV kraje  10.000  Kč.,
podrobněji viz bod 6.
 B) Hlavní výdaje: software pro PC tajemníka 3.650 Kč., občerstvení Vildenava vč. nákupu
chladících boxů 1.407 Kč., správa webu 2.025 Kč., restaurování a oprava kříže firma Pospíšil
Loket 3.950 Kč., výroba kruhové lavičky na parkán města firma, Dorazin  Abertamy  16.940
Kč.,  (bude  osazena  v r.2021)  ,  400  ks.  brožur-stolních  kalendářů  k výročí  nedožitých  stých
narozenin Zd. Machytky 48.510 Kč., poštovné zejm. v souvislosti s odesíláním kalendářů 812
Kč.,  vrácení  nevyčerpané  části  dotace  KV  kraji  8.557  Kč.,  čerpání  dotace  KV  kraje  pro
knihovnu 2.061 Kč.  (součet  vrácení  části  dotace  a  čerpání  nedává  poskytnutou výši  dotace
10.000 Kč, neboť je zde naše spoluúčast 30% )
 Tajemník  informuje,  že  pojistil  platební  kartu  spolku  proti  ztrátě,  odcizení  apod.  za  roční
pojistné 390 Kč
6. Činnost.    Viz body 3 a 5 B této zprávy, dále:
Paní Jana Motlíková za spolupráce Karla Horčičky intenzivně pracovala na organizaci  tisku
brožur-kalendářů  a  jejich  distribuci  a  také  na  přípravě  výstavy  výtvarných  prací  Zdeňka
Machytky v městské knihovně v lednu 2021.
Dotace KV kraje pro MěK Loket. Jako v letech minulých byl spolek pouze zaštiťující institucí,
žádost, čerpání a vyúčtování provedla knihovna.

Zpracoval a předkládá:  Karel Horčička, tajemník spolku, Loket,  březen 2021
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mailto:k.horcicka@volny.cz

