USNESENÍ
z Valné hromady TURISTICKÉHO AKADEMICKÉHO KLUBU
konané dne 12.2.2010 v hotelu Svornost v Praze 9 - Dolních Počernicích

Přítomno bylo 73 členů s hlasovacím právem podle prezenční listiny, tj. více než 1 všech členů.
1) Valná hromada schvaluje
a) Zprávu o činnosti klubu v r. 2009 včetně zprávy o činnosti Táborů, Cyklo a Horo oddílu
b) Zprávu o hospodaření klubu v r. 2009
c) Zprávu revizní komise
d) Plán činnosti klubu na rok 2010 a pověřuje Radu jeho průběžným doplňováním
2) Valná hromada schvaluje většinou hlasů
a) Navrženou výši členských příspěvků: 250 Kč jednotlivý člen starší 18 let
100 Kč jednotlivý člen do 18 let
b) 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 30 Kč
do říjnové schůze 60 Kč
do listopadové schůze 90 Kč
do prosincové schůze 120 Kč
do následující výroční valné hromady 150 Kč
Nevyrovná-li člen dlužnou částku do termínu výroční valné hromady, bude mu ukončeno
členství.
c) Vstupní poplatek 50,- Kč pro nové členy a 400,- Kč pro ty nové členy, kteří již byli členy
TAKu, ale členství jim zaniklo pro neplacení příspěvků
3) Valná hromada děkuje
Hejtmanům Spanilých jízd Pepovi Soukupovi, Michalovi Musilovi, Petrovi Navrátilovi,
Tomášovi Rozsívalovi, Pavlu Hrabalovi, Ivanovi Perglerovi, Jeníkovi Toufarovi, Tondovi
Peterkovi a Pavlovi Stulíkovi za udržování skvělé tradice a za práci s organizací těchto akcí
Vedení hospody v Nesměni za dlouholetou péči o táborníky v Keblanech
Mirdovi Hozovi za každoroční uspořádání zahradní slavnosti Vítání léta
4) Valná hromada
a) vyzývá pořadatele, aby pozvánky na bál a informace o Stezce byly k dispozici na
březnové schůzi TAKu
b) ukládá Radě, aby prověřila možnost placení členských příspěvků převodem na účet TAKu
c) ukládá Radě projednat vyúčtování Půlté stezky 2009 s organizátorem a vedoucími tras
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