
USNESENÍ 
 

z Valné hromady TURISTICKÉHO AKADEMICKÉHO KLUBU 

konané dne 17. února 2014 v restauraci Na Ořechovce, Východní 250/7, Praha 6 - Střešovice 
 

 
Přítomno bylo 68 členů s hlasovacím právem podle prezenční listiny, tj. více než ¼ všech členů. 

 
1. Valná hromada schvaluje 
 a) Zprávu o činnosti klubu v r. 2013 včetně zprávy o činnosti Táborů, Cyklo a Horo oddílu 
 b) Plán činnosti klubu na rok 2014 a pověřuje Radu jeho průběžným doplňováním 
 c) Zprávu o hospodaření klubu v r. 2013 
 d) Zprávu revizní komise 
 
2. Valná hromada schvaluje 
 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 300,- Kč pro ty nové členy, kteří již byli členy TAKu, ale členství jim 
zaniklo pro neplacení příspěvků. 

 
3. Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2014 a ochranné opatření,  tj.  pokud klesnou volné finanční prostředky 

pod běžné rozpočtové režijní náklady je Rada povinna situaci vyhodnotit, účinně řešit a informovat členstvo na 
schůzi.   

 
4. Valná hromada děkuje 

 - Pavlovi Stulíkovi, Láďovi Dolejšímu a Vláďovi Kánskému za návrh a zprostředkování umístění pamětní desky 
k 50. výročí založení TAKu v aule ČVUT fakultě strojní na Karlově náměstí, 
 - Jiřímu Šlemrovi za uskutečněný nápad dojít na 55. Stezku z Prahy do Krkonoš pěšky a za dlouholetou funkci 
vodníka při Vítání léta. 

  
5. Valná hromada schvaluje 
 příspěvek pro adopci puštíka brýlatého v pražské ZOO. 

 
6. Valná hromada schvaluje Revizní komisi ve složení 

 1.  Hanka Kotschová 
 2.  Mirek Dvořák 
 3.  Jarmila Ledvinová 

 
 
 
 
 
 
 
Na Ořechovce 17.2.2014  


