USNESENÍ
z Valné hromady TURISTICKÉHO AKADEMICKÉHO KLUBU
konané dne 11. února 2011 v hotelu Svornost, Novozámecká 284, Praha 9 Dolní Počernice

Přítomno bylo 66 členů s hlasovacím právem podle prezenční listiny, tj. více než ¼ všech členů.
1. Valná hromada schvaluje
a) Zprávu o činnosti klubu v r. 2010 včetně zprávy o činnosti Táborů, Cyklo a Horo oddílu
b) Plán činnosti klubu na rok 2011 a pověřuje Radu jeho průběžným doplňováním
c) Zprávu o hospodaření klubu v r. 2010
d) Zprávu revizní komise
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
- těmto členům TAKu za dlouhodobé šéfování trasám (v závorce počet let) – Petřík Lebenhard T4
(35), Ivan Fridrich T15 (31), Petr Hasič Kříž T18 (24), Pavel Stulík T1 (21), Karel Obdržálek T2 (21),
Eva Švestková T8 (víc než 21), Bořík Prokeš T10 (víc než 21 let), Petr Havránek T13 (19), Vláďa
Roith T14 (19), Jirka Valda jr. T26 (18), Luděk Ledvina T16 (17)
- Jakub Střihavka, Tomáš Střihavka za dlouholetou obětavou činnost v TOM oddílech
- Marcele Mostecké T7 – zasloužilé stezkařce a organizátorce tancovaček
- Atletickému stadionu Spartak Soběslav za dlouholetou podporu při pořádání LPTH
4. Valná hromada
a) schvaluje novou Radu TAKu ve složení (v závorce počet hlasů)
1. Jirava Petr (62)
2. Vorlová Jana (55)
3. Valda Jiří jr. (53)
4. Vašicová Soňa (50)
5. Borgesová Lenka (46)
6. Řehák Petr (46)
7. Roith Vladimír (34), v aklamaci (35)
Majitelem TAKu byl zvolen Petr Jirava (58).
b) schvaluje novou Revizní komisi ve složení
1. Hanka Kotschová
2. Mirek Dvořák
3. Jarmila Ledvinová
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