11. října 2008
Hotel Classic Lány
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU
Na jednání výboru občanského sdružení Naše Lány se dostavili čtyři jeho členové:
Jana Drastilová, Martina Hořejší, Ludmila Benová a Martina Moravcová. Zapisovatelka výboru
Anna Ulmanová Portová byla omluvena. Jednání zahájila Jana Drastilová.
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Výbor projednal následující body:
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1. Přijetí nových členů sdružení a vydání Osvědčení o členství
o výbor schválil přijetí: Jaroslava Švestky a Vladimíra Nováka
o výbor ukládá: Janě Drastilové vyhotovit a nechat potvrdit „Osvědčení“ pro nové členy
o členové již uhradili členské příspěvky na rok 2008
Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat.
2. Projednáno
o Vyúčtování dotací, grantů a příspěvků, které v roce 2008 OS obdrželo
 Ministerstvo práce a sociálních věcí – Podpora rodiny
 Středočeský kraj – Humanitární fond
 Středočeský kraj – Fond sportu a volného času
 Obec Lány
 Úřad práce Kladno
o Podání žádostí o dotace, granty a příspěvky na rok 2009
 Ministerstvo práce a sociálních věcí – Podpora rodiny
 Nadace VIA - Procter&Gamble pro mateřská centra
 Středočeský kraj – Humanitární fond
 Středočeský kraj – Fond sportu a volného času
 Obec Lány
 Úřad práce Kladno
o Akce do kterých se OS zapojí do konce roku 2008
 31.10. Lampiónový průvod
 23.11. prodejní výstava ateliéru Motýl v Muzeu TGM Lány
 13.12. Voňavý advent v sokolovně
o Podzimní brigáda na dětském hřišti u Židovského rybníka bude vyhlášena po úplném
spadání listí ze stromů na hřišti a po dokončení instalace závlahového systému
 termín: sobota nebo neděle od 14 hodin
 s sebou paprskové hrábě na hrabání listí, vyhrabávání kamínků z trávníku,
lopaty na úpravu dopadových ploch
o Závlahový systém na dětském hřišti u Židovského rybníka
 instalaci provede firma Roza, sdružení podnikatelů z Mšec
 náklady na instalaci uhradí na základě smlouvy o dílo OS 71.084,-Kč
 Obec Lány uhradí náklady na vybudování podzemní šachty pro uložení
čerpadla a zajistí napojení na přívod elektrické energie
 instalace je plánována na 15.-20.10.2008
o Ludmila Benová představila ESF jako další možný zdroj financování projektů OS
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o

Klub pro rodiče a děti Domeček
 vyklizení věcí z herny Domečku z důvodu Cecilské zábavy dne 22.11. 2008
 propagace v okolních obcích
 Smečenský drak – objednána inzerce říjen+prosinec 2008, celkem 800, Bělečský kurýr - objednána inzerce říjen+prosinec 2008, celkem 400, Bratronický zpravodaj - objednána inzerce říjen+prosinec 2008, celkem
400, Novostrašecký měsíčník, - objednána inzerce září - prosinec 2008,
celkem 1000, inzerci nelze zveřejnit v občastníku obcí: Kačice, Velká Dobrá,
 o zveřejnění inzerce ještě jednáme s obcemi Stochov, Kamenné
Žehrovice, Žilina, Lhota, Doksy
 letáky pro Domeček sponzorsky vytiskla firma Kartonie s.r.o.

3. Úkoly pro výbor sdružení
o Sestavit Výroční zprávu za rok 2008 včetně Zprávy o hospodaření za rok 2008
o Připravit Návrh rozpočtu pro rok 2009
o Stanovit termín Valné hromady 2009
 návrh termínu: sobota 28. února 2009
o Připravit seznam akcí OS s návrhy termínů pro rok 2009
 Maškarní merenda
 návrh termínu: sobota 14.2.2009
 oslava II. narozenin Domečku
 výtěžek pro Domeček
 Literární čtení pro celou rodinu
 návrh termínu: sobota 28.3.2009
 Martina Moravcová navrhuje autora Ondřeje Sekoru
 výtěžek navrhuje věnovat na knihy do Mateřské školy Lány
 IV. Lánský den plný her
 návrh termínu: sobota 23.5.2009
 Neckyáda, kterou OS pomáhalo v roce 2008 organizačně zajistit a účastnilo se jí
s jednou posádkou, se bude konat jednou za dva roky tj. v roce 2010
 Hejbni kostrou pro ...
 návrh termínu: sobota 26.9.2009
 komu budeme pomáhat je nutné rozhodnout nejpozději do 31.3.2009
 Lampiónový průvod
 návrh termínu: pátek 30.10.2009
 prezentace OS na lánských akcích
 Velikonoční prodejní výstava ateliéru Motýl v Muzeu TGM Lány
 Čarodějnice
 Lánské letní slavnosti
 Adventní prodejní výstava ateliéru Motýl v Muzeu TGM Lány
 Voňavý advent v sokolovně
Výbor občanského sdružení NAŠE LÁNY začal v 16 hodin.
Výbor občanského sdružení NAŠE LÁNY skončil v 18 hodin.
Zapsala: Jana Drastilová

Ověřila: Ludmila Benová, Martina Hořejší a Martina Moravcová
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