Usnesení
z výroční členské schůze TURISTICKÉHO AKADEMICKÉHO KLUBU
konané dne 7.2.2003 v hostinci na fotbalovém hřišti v Praze - Dolních Chabrech
Přítomno bylo 52 členů s hlasovacím právem podle prezenční listiny, tj. více než 1 všech členů.
1. Výroční členská schůze schvaluje
a) Zprávu o činnosti klubu v r.2002 včetně zprávy o činnosti VHT-Cyklo a HORO oddílu.
b) Plán činnosti klubu na rok 2003 a pověřuje Radu jeho průběžným doplňováním.
c) Zprávu o hospodaření klubu v r.2002.
d) Zprávu revizní komise.
2. Výroční členská schůze schvaluje
a) navrženou výši členských příspěvků:
200 Kč jednotlivý člen starší 18 let
80 Kč člen do 18 let
b) Kdo bude požadovat zasílání Poradníku poštou, zaplatí navíc 100 Kč za rok. Poradník
v elektronické podobě bude zdarma.
c) Poslední termín řádného zaplacení členských příspěvků je červencová schůze. Členské
příspěvky je možné zaplatit i po tomto termínu s tím, že k uvedeným částkám bude připočteno
penále v následující výši:
do zářijové schůze
20 Kč
do říjnové schůze
40 Kč
do listopadové schůze
60 Kč
do prosincové schůze
80 Kč
do následující výroční valné hromady 100 Kč
Nevyrovná-li člen dlužnou částku do termínu výroční valné hromady, bude mu ukončeno
členství.
d) Vstupní poplatek 50 Kč pro nové členy a 300 Kč pro ty nové členy, kteří již byli členy TAKu, ale
členství jim zaniklo pro neplacení příspěvků
3. Výroční členská schůze děkuje Honzovi Popelovi a Petrovi Vojtěchovi za dlouholeté pořádání
zimních Spanilých jízd a Luďkovi Ledvinovi za každoroční péči při organizaci Letních Pantakových
her a letních treků v Alpách.
4. Výroční členská schůze
a) schvaluje novou Radu TAKu ve složení (v závorce počet hlasů)
1. Josef Brzák (45) - předseda alias majitel (31)
2. Ladislav Hlavatý (46)
3. Jan Maňák (45)
4. Karel Obdržálek (45)
5. Ivan Fridrich (43)
b) schvaluje novou Revizní komisi ve složení
1. Miroslav Dvořák - předseda
2. Josef Beran
3. Ivana Prokešová
5. Výroční členská schůze ukládá Radě TAKu:
a) uložit všem účtovatelům akcí, aby před konečným vyúčtováním akce konzultovali úplnost
dokladů s účetní TAKu a aby bezvýhradně akceptovali její požadavky na doplnění náležitostí
vyúčtování
b) aby ty členy TAKu, kteří nemají zaplacené příspěvky, na tuto okolnost upozornila v
červencovém a listopadovém Poradníku
c) aby vyřešila obsluhu TAKových www stránek a případnou odměnu za tuto činnost.

