USNESENÍ
z výroční volební Valné hromady TURISTICKÉHO AKADEMICKÉHO KLUBU
konané v pondělí 25. února 2019 od 18:00 hodin v Restauraci Na Ořechovce,
Východní 250/7, 162 00 Praha 6 Střešovice
Přítomno bylo 79 členů s hlasovacím právem podle prezenční listiny, tj. více než ¼ všech členů.
1. Valná hromada schvaluje
a. Zprávu o činnosti klubu v r. 2018 včetně zprávy o činnosti Táborů, Cyklo a Horo oddílu.
b. Plán činnosti klubu na rok 2019 a pověřuje Radu jeho průběžným doplňováním.
c. Zprávu o hospodaření klubu v r. 2018.
d. Rozpočet na rok 2019.
e. Zprávu revizní komise.
2. Valná hromada schvaluje členské příspěvky
a. ve výši 250 Kč jednotlivý člen starší 18 let, 100 Kč jednotlivý člen do 18 let. Vstoupí-li nový
člen do TAKu v druhé polovině roku, platí 125 Kč, resp. 50 Kč.
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.
b. Nevyrovná-li člen dlužnou částku do termínu výroční valné hromady, bude mu ukončeno
členství.
c. Vstupní poplatek 50,- Kč pro nové členy.
3. Valná hromada schvaluje
a. pokračování přispívání na adopci puštíka brýlatého v pražské ZOO částkou 3000,- Kč.
b. sponzorský dar pro vytvoření nové mapy okolí tábora v Keblanech částkou 21000,- Kč.
C. zvýšení odměny za vedení podvojného účetnictví TAKu na částku 1350,- Kč /měsíc.
4. Valná hromada schvaluje Revizní komisi ve složení
a. Miroslav Dvořák
b. Jarmila Ledvinová
c. Jana Stádníková
5. Valná hromada schvaluje Radu TAKu ve složení (v závorce počet hlasů)
a. Jiří Valda (73)
b. Kateřina Režná (67)
c. Vladimír Roith (66)
d. Soňa Vašicová (65)
e. Jana Vorlová (63)
f. Petr Kříž (62)
g. Lenka Borgesová (58)
6. Předsedou TAKu byl zvolen Vladimír Roith (54)

V Restauraci Na Ořechovce dne 25. 2. 2019
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