
USNESENI
z výroční Valné hromady TURlsTlcKÉHo AKADEMlcKÉHo KLUBU

konané v pondělí 15. února 2016 od 18:30 hodin
v hotelu Svornost, Novozámecká 284, Praha 9, Dolní Počernice

Přítomno bylo 76 členů s hlasovacím právem podle prezenční listiny, tj. Více než%všech členů.

1. Valná hromada schvaluje
a)Zprávu o činnosti klubu v r. 2015 včetně zprávy o činnostiTáborů, Cyklo a Horo oddílu
b) Plán činnosti klubu na rok 2016 a pověřuje Radu jeho průběžným doplňováním
c) Zprávu o hospodaření klubu v r. 2015
d) Rozpočet na rok 20]-6

e) Zprávu revizní komise

2. Valná hromada schvaluje členské příspěvky
a)ve výši 250 Kč jednotlivý člen starší18 let 100 Kč jednotlivý člen do 18 let.

b) Poslednítermín řádného zaplaceníčlenských 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 následujícívýročníValné hromady 150 Kč.

Nevyrovná-|i člen dlužnou částku do termínu výroční valné hromady, bude mu ukončeno členství.
c) Vstupnípoplatek50,-Kčpronovéčlenya300,-Kčprotynovéčleny,kteříjižbyličlenyTAKu,ale

členství jim zaniklo pro neplacení příspěvků.

3. Valná hromada děkuje

Janě Stádníkové za dlouholeté vedení účetnictvíTAKu,
Andree Jiravové Čapkové za podporu vydáníjubilejního Almanachu
Janě Vorlové za dlouholeté vedení webových stránek, rozesílání Poradníku a významném podílu na

dokončení Almanachu
lvanu Šimůnkoviza dlouholeté rozesílání zpráv zTAKových schůzí

4. Valná hromada schvaluje
pokračování příspívánína adopci puštíka brýlatého v pražské Zoo částkou 3000,- Kč.

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

6' Valná hromada ukládá, aby náklady akcí vyšší než ].000,- Kč byly proplaceny jen proti řádně podepsaným
stvrzenká m.

V hotelu Svornost dne 15.2.2016

ť/ááár
Turistický akodemÍcký klub, Maló Štupartská 646/1, 11 00 Praha 1

IČo: oo199214, účet č. 2O0o3L7496/2010
http://takpraha.cz

e-mo i I : ta k. p ra ha @ e mai l.cz


