Okrašlovací spolek Loket z.s.
Zpráva o činnosti spolku za rok 2021 pro výroční členskou schůzi
konanou dne 7.dubna 2022 (čtvrtek) v 16.00 hod. v městské
knihovně.
1. Členové. K 31.prosinci 2021 měl spolek 10 členů, členský příspěvek uhradili všichni.
2. Schůze 2021. Výroční členská schůze se konala dne 12. května 2021 v 16.00 hodin
v městské knihovně, přítomno 6 členů, 4 omluveni.
3. Ostatní setkání 2021. Setkání některých členů za přítomnosti veřejnosti u příležitosti osazení
lavičky pro veřejnost se událo v sobotu 18.června 2021 v 16.00 hodin a to nad přírodním
divadlem, totéž u příležitosti vysvěcení kříže 26.června 2021 v 16.00 hodin v Nadlesí. Obě akce
byly spojeny s občerstvením a to i pro veřejnost.
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.
Nepřehlédněte ! Mandát výboru končí v dubnu roku 2023, bude nutno včas uskutečnit volbu !
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 2021
bez závad.
A) Hlavní příjmy: Město Loket, příspěvek na činnost 15.000 Kč., členské příspěvky 500 Kč.,
tržba za pokračující prodej kalendářů 1.795 Kč., prodej katalogů pohlednic v knihovně 720 Kč
B) Hlavní výdaje: správa webu 2.025 Kč., občerstvení pro veřejnost 2.097 Kč., zakoupení lípy
(náhrada za uschlou z roku 2018, výsadbu nové provedly Loketské městské lesy) 3.790 Kč., dort
pro knihovnu 1200 Kč., zemní práce za přírodním divadlem 10.285 Kč., dar spolku partnerství
na vydání kalendáře 2.000 Kč., Červený kříž konto na tornádo jižní Morava 10.000Kč,. roční
pojistné platební karta 390 Kč.
6. Činnost.

Viz bod 3 a 4 B této zprávy.

Zpracoval a předkládá: Karel Horčička, tajemník spolku, Loket, březen 2022
k.horcicka@volny.cz
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