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II. VALNÁ HROMADA

Program jednání VH:

•
Zahájení

•
Představení nových členů

•
Kontrola zaplacení členských příspěvků

•

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2006

•

Vstup do RS Křivoklátsko

•

Plán činnosti na rok 2007

•

Závěr

1.

ZAHÁJENÍ

Valnou hromadu (dále jen „VH“) zahájila Jana Svobodová v 16 hodin.
-

2.

Nepřítomní a omluvení členové: Jan Bena, Hana Moravcová a Markéta Pokorná
VH je usnášeníschopná, jelikož je přítomna nadpoloviční většina všech členů

PŘEDSTAVENÍ NOVÝCH ČLENŮ
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V krátkosti proběhlo představení nových členů OS NAŠE LÁNY.
Markéta Pokorná, Marie Brezíková, a Dagmar Krátká.
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3.

KONTROLA ZAPLACENÍ PŘÍSPĚVKŮ

Bylo ověřeno , že všichni členové OS NAŠE LÁNY zaplatili členské příspěvky na rok 2007 a to převodem na
bankovní účet OS nebo přímo na Valné hromadě do pokladny OS.
Příspěvky maminek, které jsou členy OS a budou navštěvovat Klub pro rodiče a děti Domeček (bude otevřen
v březnu 2007), budou dále převedeny pro potřeby tohoto mateřského centra.

4. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2006
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AKCE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ V ROCE 2006
-

Březen

-

Duben
Květen
Červen

-

Září
Listopad
Prosinec

Kinokavárna pro děti (Medvídci)
NEBE NA ZEMI (benefiční představení DS TYRŠ s výtěžkem 7.022 Kč)
Kinokavárna pro děti (Šarlotina pavučinka)
PRVNÍ LÁNSKÝ DEN PLNÝ HER (benefiční akce s výtěžkem 38.229,50 Kč)
Kinokavárna pro děti (Král Sokolů)
LÁNSKÉ LETNÍ SLAVNOSTI účast na těchto slavnostech (benefiční akce s výtěžkem 7.432 Kč)
HEJBNI KOSTROU PRO SOKOLOVNU (benefiční akce s výtěžkem 15.501 Kč)
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Kinokavárna pro děti (Doba ledová I.)

Spolupráce s tiskem:
- 28.2.2006 článek o Projektu obnovy dětského hřiště v Lánech v týdeníku RAPORT
- 10.3.2006 článek o Projektu obnovy dětského hřiště v Lánech v deníku MF DNES
- 16.5. a 23.5. 2006 článek o Prvním lánském dnu plném her v týdeníku RAPORT
- 21.11. 2006 článek o Projektu obnovy dětského hřiště v Lánech v týdeníku RAPORT

PROJEKT ROKU 2006 - OBNOVA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ U ŽIDOVSKÉHO RYBNÍKA
ČERVEN – LISTOPAD 2006
- prořez vzrostlých lip, odstranění nevyhovující zeleně, odstranění asfaltových povrchů a starých herních prvků,
bagrování dopadových ploch okolo herních prvků, instalace herních prvků, nové osvětlení, obrubníky okolo
dopadových ploch, oprava kanalizace pod hřištěm, rozprostření geotextilie v dopadových plochách a návoz
kačírku, návoz zdravotně nezávadného písku do pískoviště, nový asfaltový ovál, konečné zemní práce a
terénní úpravy, osev travnatých ploch
PROSINEC 2006 – DUBEN 2007
- nový plot a částečná oprava starého plotu okolo dětského hřiště. Práce provede SOU Kladno, U Hvězdy.
Cena 140.000 Kč.
- dokoupení laviček 2 ks od firmy Tomovy parky s.r.o. Cena 15.400 Kč.
- proběhlo jednání o zakoupení 3ks laviček a 2 vložek do odpadkových košů s firmou MEVATEC k rybníku
(získali jsme slevu 50% z prodejní ceny). Starosta obce Ing. Loskot nedal svolení k instalaci laviček k rybníku.
Nutné vyřešit v roce 2007.
KVĚTEN 2007 - zpracování provozního řádu, určení správce hřiště a slavnostní otevření hřiště.

Finanční zpráva
K nahlédnutí byla předložena finanční zpráva za rok 2006. Předsedající informoval VH o zůstatku a pohybech
na transparentním účtu sdružení. Hlavním zdrojem příjmů byly sponzorské dary fyzických a právnických osob.
Finanční zpráva za rok 2006 bude dále uložena a k nahlédnutí u hospodáře OS.
Rozpočet rekonstrukce dětského hřiště bude zveřejněn při jeho slavnostním otevření v květnu 2007.
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5. VSTUP DO REGIONÁLNÍHO SDRUŽENÍ KŘIVOKLÁTSKO
Předsedkyně OS - Jana Svobodová navrhla na mimořádné VH, aby OS vstoupilo do Regionálního
sdružení Křivoklátsko (Kladno, Rakovník, Beroun). Za účelem zviditelnění činnosti OS a zvýšení úspěšnosti
OS v prosazování projektů pro získání dotací, příspěvků, grantů z různých zdrojů.
Jana Svobodová kontaktovala předsedkyni RS Marii Šindelkovou s doplňujícími dotazy. Bohužel se zatím
nepodařilo získat podrobnější informace.
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6.

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2007

AKCE OS V ROCE 2007
Leden
Kinokavárna pro děti
Únor
MAŠKARNÍ MERENDA – benefiční akce pro „Klub pro rodiče a děti – Domeček“,
spojená se slavnostním otevřením. Akci podpořila Nadace Divoké husy a výtěžek byl
po zdvojnásobení 65.974,- Kč ve prospěch vybavení „Domečku“.
Kinokavárna pro děti
Březen
ČTENÍ V MUZEU PRO CELOU RODINU – benefiční akce pro lánskou knihovnu
(patronkou akce bude Martina Moravcová)
Kinokavárna pro děti
Duben
Kinokavárna pro děti
Květen
II. LÁNSKÝ DEN PLNÝ HER + slavnostní otevření hřiště
Červen
LÁNSKÉ LETNÍ SLAVNOSTI – účast na slavnostech s výtěžkem věnovaným
dětskému hřišti
Září
HEJBNI KOSTROU PRO .... benefiční akce pro některou lánskou instituci či spolek,
kterou společně členové sdružení vyberou
Říjen
Kinokavárna pro děti
Listopad
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Kinokavárna pro děti
Prosinec
Kinokavárna pro děti

Pro rok 2007 se budeme snažit získat finanční prostředky pro dokončení dětského hřiště a provoz Klubu pro
rodiče a děti Domečku. Žádosti o dotace, příspěvky nebo granty již byly podány k těmto institucím: Obec Lány,
Středočeský kraj a Nadace Divoké husy.
Klub pro rodiče a děti – Domeček byl slavnostně otevřen 10. února 2007 v lánské sokolovně. OS NAŠE LÁNY
uzavřelo Smlouvu o pronájmu nebytových prostor s TJ Sokol Lány s velmi vstřícnou částkou 180,-Kč za týden
nájmu včetně spotřebovaných energií. Tato částka bude hrazena bankovním převodem počínaje měsícem
dubnem 2007. Nájemní smlouva je k nahlédnutí u hospodáře OS Ludmily Benové.
TÉMATA PROJEKTŮ PRO OS NA DALŠÍ OBDOBÍ:
Úprava dětského hřiště ve Vašírově
OÁZA - úprava prostoru u židovského rybníka (doplnění laviček, úprava zeleně a nová zeleň, asfalty pro
IN-LINE brusle)
Úprava asfaltového hřiště u Základní školy Lány (pozemní hokej, floorbal, in-line hokej..), pomáhali jsme
s vypracováním grantu
Zopakovat sběr knih pro lánskou knihovnu

5.

ZÁVĚR

Úkoly pro nadcházející období:
připomínky ke stanovám OS
získat informace od RS Křivoklátsko

Valná hromada občanského sdružení NAŠE LÁNY skončila ve 20 hodin.
Zapsala: Martina Moravcová
Za správnost: Jana Svobodová, Anna Ulmanová-Portová, Martina Hořejší,
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