28. dubna 2019
Klub pro rodiče a děti - Domeček, Lány

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY
Valná hromada byla svolána pozvánkou dne 28. dubna 2019 předsedou spolku Janou Drastilovou. Valnou
hromadu (dále jen „VH“) spolku Naše Lány (dále jen „spolek“) zahájila Jana Drastilová 28. dubna 2019
v 17:30 hodin a přivítala všechny přítomné členy. Přednesla program VH, proti němuž nikdo nevznesl
námitky ani doplnění.
Program
•
•
•
•
•
•
•
•

Prezence a zahájení VH
Kontrola usnášeníschopnosti
Volba předsedajícího valné hromady, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předložení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření v roce 2018
Výše členských příspěvků a termín jejich úhrady pro rok 2019
Projednání a schválení úkolů a programu spolku pro rok 2019
Návrh rozpočtu pro rok 2019
Diskuze

1. Kontrola usnášeníschopnosti
Proběhla kontrola usnášení schopnosti VH.
Přítomných je 19 členů starších 18 let z celkového počtu 24.
Prezenční listina je součástí tohoto zápisu.
VH je usnášeníschopná, jelikož je přítomna nadpoloviční většina všech členů starších 18 let.
2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatelů zápisu VH
Předsedající
Zapisovatel
Ověřovatel
Ověřovatel

Jana Drastilová
Anna Ulmanová Portová
Filip Gottwald
Ludmila Benová

VH hlasování: pro 19, proti - 0 , zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat.
3. Informace o počtu členů
Spolek má k dnešnímu dni 24 členů starších 18 let a 15 dětských členů.
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4. Předložení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření v roce 2018
Předsedající všechny přítomné seznámila s podrobnou Výroční zprávou o činnosti a hospodaření v roce
2018. Výroční zpráva byla schválena a bude zveřejněna na internetových stránkách spolku.
VH hlasování: pro 19, proti – 0, zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat.
Předsedající všechny přítomné seznámila s výsledky hospodaření za rok 2018 a navrhla VH ke schválení
účetní závěrku za rok 2018 a převod hospodářského výsledku za rok 2018 – zisku ve výši 38.231,87,- Kč do
vlastního jmění organizace, kde bude použit na činnost spolku v následujících letech.
Pozn: Zisku bylo dosaženo činností střediska „Ostatní akce“.

VH hlasování: pro 19, proti - 0, zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat.
5. Výše členských příspěvků a termín jejich úhrady v roce 2019
Návrh na výši členských příspěvků pro dospělé osoby je 300,- Kč. Výše členských příspěvků za dětské členy
do 18 let je 50,- Kč. Termín pro úhradu příspěvků je do 30. června 2019. Úhrada členských příspěvků bude
probíhat bankovním převodem na účet spolku 2258009001/5500 nebo vkladem do pokladny spolku.
V případě přijetí nového člena, je termín pro úhradu členských příspěvků, stanoven do 1 měsíce od přijetí
člena výborem. Příspěvky se platí na období leden až prosinec v plné výši, bez ohledu na to v jakém období
členství vzniklo.
VH hlasování: pro 19, proti - 0, zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat.
6. Projednání a schválení úkolů a programu spolku pro rok 2019
•
•
•
•

Novoroční vycházka
uskutečnila se v úterý 1. ledna, účastnilo se neuvěřitelných 60 osob, převážně rodičů z Domečku
trasa vedla tradičně po naučné stezce ke krmelci, dále okolo obůrky za Bertou
pořadatel: spolek

•
•
•
•
•
•

Maškarní merenda
uskutečnila se v sobotu 26. ledna v lánské sokolovně, účast 123 dětských a 21 dospěláckých masek
hlavní program zajistil tým Diskotačení
pořadatel: spolek
spolupořadatel: Vlastenecko dobročinná obec baráčníků Lány Vašírov, TJ Sokol Lány
na akci nebyla použita žádná dotace

•
•
•
•
•
•

Čtení pro celou rodinu
uskutečnilo se v neděli 31. března v Muzeu T. G. M. Lány
pořadatel: spolek
spolupořadatel: Muzeum T. G. M. Lány, Základní škola Lány, Obec Lány, MŠ Lány
součástí akce byla výtvarná soutěž věnovaná knihám Miloše Kratochvíla a Jaroslava Foglara.
nechyběla Burza knih a výtvarná dílna pro děti
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•
•
•
•

akcí jsme se připojili k celorepublikovému projektu „Celé Česko čte dětem“
výtěžek z akce 14.127,- Kč jsme darovali Obecní knihovně Lány
za uplynulých 13 ročníků jsme darovali celkem již 108.716,- Kč ve prospěch čtení v naší obci
na akci byl čerpán příspěvek Obce Lány ve výši 2.000,- Kč.

•
•
•
•

Brigáda na dětském hřišti v Lánech
uskutečnila se dnes odpoledne, v neděli 28. dubna
účast veřejnosti 3 osoby tj. mizivá, hřiště uklízeli členové spolku
pořadatel: spolek

• Lánský den plný her
• sobota 15. června na dětském hřišti u Židovského rybníka
• pořadatel: spolek
• spolupořadatel: SDH TGM Lány, Modelářský klub Lány a okolí, Vlastenecko dobročinná obec baráčníků
Lány-Vašírov, Obec Lány, TJ Sokol, Jana Norková - poníci
• výtěžek z akce bude použit na údržbu prostor Domečku.
• na akci bude čerpán příspěvek Obce Lány ve výši 2.000,- Kč
•
•
•
•
•
•
•
•

Příměstský tábor pro děti
29.7.-2.8. (Avengers) a 5.-9.8. 2019 (Divoký západ)
pořadatel: spolek
sleva pro členy spolku Naše Lány 200,- Kč / každé dítě
sleva „upeč buchtu na svačinu“
kapacita na 35 dětí, počet vedoucích 7
zkontrolovat stav kol na cyklovýlet a vyzkoušet testovací jízdou schopnost dítěte výlet absolvovat
na akci bude čerpán příspěvek Obce Lány ve výši 5.000,- Kč (mzdy, nájem)

•
•
•
•
•
•

Dýňořezání
sobota 12. října
pořadatel: spolek
spolupořadatel: Obec Lány
občerstvení Pekárna ZeMěDar, program pro děti Diskotačení
na akci bude čerpán příspěvek Obce Lány ve výši 1.000,- Kč

•
•
•
•
•

Lampiónový průvod
pátek 18. října (před posunutím času, bude světlo, start 18:30)
pořadatel: spolek
spolupořadatel: SDH TGM Lány, MP Nové Strašecí, Obec Lány
na akci požádáme Obec Lány o zajištění ohňostroje

• Podzimní vycházka s úklidem lesa
• říjen domluvit se v rámci spolku
•
•
•
•

Adventní posezení
Akce Obec Lány bude obnovena
účastníme se s prodejním stánkem a výtvarnou dílnou pro děti
pořadatel: Obec Lány
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•
•
•
•
•
•

Klub pro rodiče a děti – Domeček
Získání nových a udržení stávajících klientů Domečku.
Zvýšení návštěvnosti jednotlivých aktivit.
Zvážit opakovanou reklamu Domečku ve zpravodajích okolních obcí.
Zachování stávající nabídky aktivit s pečlivým sledováním návštěvnosti.
Vzdělávání zaměstnanců i dobrovolníků.

VH hlasování: pro 19, proti – 0, zdrželi se hlasování – 0
Návrh byl přijat.
7. Návrh rozpočtu pro rok 2019
Rozpočet organizace byl pro rok 2019 sestaven jako vyrovnaný.

VH hlasování: pro 19, proti -0, zdrželi se hlasování -0
Návrh byl přijat.
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Podané žádosti o dotace a příspěvky
-

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Rodina 2019
Domeček – provozní náklady – v září 2018 podána žádost o dotaci ve výši 473.900,- Kč. Dotace byla
schválena v březnu 2019 ve výši 331.730,- Kč. V březnu byl odeslán upravený rozpočet a došla smlouva.
V r. 2019 budou z dotace čerpány finanční prostředky především na nájemné, mzdy správce a lektorů besed
a poradenství, služby účetní firmy a drobné provozní náklady jako kancelářské potřeby, pojištění, aj.
V roce 2018 schváleno a podpořeno částkou celkem 319.743,- Kč.

-

Obec Lány
Domeček a tábory – provozní náklady 30.000,- Kč a akce 5.000,- Kč. Žádost byla podána v březnu 2019 ve
výši 35.000,- Kč na rok 2019. Vyúčtování roku 2018 bylo řádně odevzdáno v lednu 2019. Zastupitelstvo obce
rozhodlo v dubnu 2019 a poskytnutí požadované dotace.
V roce 2018 schváleno a podpořeno částkou celkem 35.000,- Kč.

- Středočeský kraj
Žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu jsme nepodali.
V minulých letech SK oznamoval až v druhé polovině roku, zda byla dotace přidělena či nikoli. Nemůžeme
tak dlouho čekat. MPSV i Obec Lány se vyjadřují nejpozději v dubnu předmětného roku.
8. Diskuse
• Spolek v prosinci 2018 oslavil 13. narozeniny.
• Hřiště u Židovského rybníka v květnu 2019 oslaví 12. let od otevření PO rekonstrukci.
• Domeček na Maškarní merendě v lednu 2019 oslavil 12. narozeniny.
• Kontrolní komise zkontrolovala vedení účetnictví v roce 2017 – Bez závad. Kontrolní komise
zkontroluje vedení účetnictví v roce 2018. Zprávu z kontroly předloží výboru spolku do 30. září
2019. V případě potřeby bude svolána mimořádná valná hromada.
• Jana Drastilová informovala o pokračování projektu „Šárka“ v roce 2018/2019.
• Čtení v Muzeu – diskutováno místo konání akce, jelikož prostory Muzea TGM jsou této akci již
velmi těsné. Úkolem pověřena Martina Hořejší.
• Projekt ADOpark, II. etapa – diskutováno další využití prostoru.
• Členství v MAS Svatováclavsko, z.s. Členský příspěvek 200 Kč na rok 2019 bude za náš spolek
řádně uhrazen. V roce 2018 nečerpal spolek Naše Lány žádnou dotaci.
• GDPR
• Nová účetní firma hodnocení spolupráce.
• LDPH vyřešit do roku 2020 koncept a místo této akce.
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Předsedající všem přítomným poděkovala a ukončila valnou hromadu spolku v 19:00.
USNESENÍ Z VALNÉ HROMADY ze dne 28. dubna 2019
Valná hromada schvaluje:
•

Volbu předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu
o Předsedající
o Zapisovatel
o Ověřovatel
o Ověřovatel

•

Výroční zprávu za rok 2018 a její zveřejnění na internetových stránkách www.naselany.cz.

•

Roční účetní závěrku za rok 2018. Zisk ve výši 38.231,87,- Kč bude převeden do vlastního
jmění spolku.

•

Výši členských příspěvků pro rok 2019
o Dospělé osoby 300,- Kč a osoby mladší 18 let 50,- Kč.
o Termín pro úhradu příspěvků je do 30. června 2019.

•

Úkoly a program pro rok 2019

•

Návrh rozpočtu pro rok 2019

Valná hromada bere na vědomí:
•

Informace o počtu členů spolku

Valná hromada ukládá:
•
Zapsala:

Kontrolní komise zkontroluje vedení účetnictví v roce 2018. V termínu do 30. září 2019.
Anna Ulmanová Portová

Ověřovatelé: Ludmila Benová
Filip Gottwald
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PREZENČNÍ LISTINA Z VALNÉ HROMADY ze dne 28. dubna 2019

Členové spolku
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1. Benová Ludmila

Přítomen

2. Bena Jan

Omluven

3. Drastil Josef

Přítomen

4. Drastilová Jana

Přítomen

5. Hořejší Martina

Přítomen

6. Hořejší Miroslav

Přítomen

7. Klimešová Andrea

Omluven

8. Kotzinová Jana

Přítomen

9. Krátká Dagmar

Přítomen

10. Moravcová Hana

Přítomen

11. Ulmanová Portová Anna

Přítomen

12. Pokorná Markéta

Omluven

13. Chalupová Ivana

Přítomen

14. Lounová Veronika

Přítomen

15. Švestka Jaroslav

Omluven

16. Nováková Veronika

Přítomen

17. Novák Vladimír

Přítomen

18. Bechyňová Slávka

Omluven

19. Břehová Jitka

Přítomen

20. Břeh Petr

Přítomen

21. Šárka Steinbrecher

Přítomen

22. Simona Vypušťák Corradiniová

Přítomen

23. Martina Gottwaldová

Přítomen

24. Filip Gottwald

Přítomen

