Zápis
21. ledna 2006
Lány, Hotel Classic

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 1. VALNÉ HROMADY
Valnou hromadu (dále jen „VH“) zahájil Josef Drastil v 17:10 hodin a byl pověřen jejím
dalším vedením (dále jen „předsedající“). Byl přednesen program jednání valné hromady,
proti němuž nikdo z přítomných nevznesl žádné připomínky ani námitky. Předsedající
představil jednotlivé zakládající členy občanského sdružení a stručně představil činnost a
náplň občanského sdružení.
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V 17:15 hodin valná hromada zahájila projednávání následujících bodů:
1. Návrh – výše členských příspěvků
Členské příspěvky byly stanoveny pro rok 2006 ve výši 300,- Kč. Úhrada členských příspěvků bude
probíhat pouze převodem na účet občanského sdružení NAŠE LÁNY (dále jen „sdružení“).
Termín pro úhradu: do 14 dnů ode dne přijetí člena do sdružení.
VH hlasování: pro -10, proti - 0, zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat jednomyslně.
2. Návrh - sloučení funkce „jednatele“ a „předsedy sdružení“ (nástupcem je „předseda
sdružení“)
VH hlasování: pro - 10, proti - 0, zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat jednomyslně.
3. Návrh - počet členů výboru sdružení navýšit na lichý počet - 5 členů
VH hlasování: pro -10, proti - 0, zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat jednomyslně.
4. Volba orgánů sdružení
Dalším bodem jednání byla volba orgánů sdružení v souladu se stanovami sdružení.
Předsedající obeznámil přítomné, že všichni členové sdružení se dobrovolně zavazují
pracovat pro sdružení bez nároku na odměny. Členové výboru jsou voleni na období 2 let.
V 17:40 hodin předsedající zahájil a dále řídil volby orgánů sdružení. Volby byly veřejné.
Předsedající seznámil VH s návrhem členů výboru: předseda - Jana Svobodová,
místopředseda - Martina Hořejší, zapisovatel - Ing. Jana Kotzinová, hospodář - Ing. Ludmila
Bechyňová, člen výboru - Martin Frolík a vyzval členy VH k připomínkování.
Do připomínkování se přihlásila Ing. Kotzinová s návrhem členů výboru: předseda - Martina
Hořejší, místopředseda - Jana Svobodová, zapisovatel - Martin Frolík. Dále přihlásila Jana
Svobodová s návrhem předseda - Martina Hořejší, místopředseda - Jana Svobodová.
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Průběh voleb členů výboru:
Předseda:
kandidát - Jana Svobodová
kandidát - Martina Hořejší

VH hlasování: pro -7, proti - 3, zdrželi se hlasování - 0
hlasování neproběhlo, předseda již zvolen

Místopředseda:
kandidát - Martina Hořejší
kandidát - Jana Svobodová

VH hlasování: pro -9, proti - 0, zdrželi se hlasování - 1
hlasování neproběhlo, místopředseda již zvolen

Zapisovatel:
kandidát - Gabriela Frolíková
kandidát - Ing. Jana Kotzinová
kandidát - Martin Frolík

VH hlasování: pro -9, proti - 0, zdrželi se hlasování - 1
hlasování neproběhlo, zapisovatel již zvolen
hlasování neproběhlo, zapisovatel již zvolen

Hospodář:
kandidát - L.udmila Bechyňová

VH hlasování: pro -9, proti - 0, zdrželi se hlasování – 1

Člen výboru:
kandidát - Martin Frolík
kandidát Ing. Jana Kotzinová

VH hlasování: pro -9, proti - 0, zdrželi se hlasování - 1
hlasování neproběhlo, člen výboru již zvolen

Předsedající ukončil volby a vyhlásil výsledky:


výbor sdružení
o

předseda – Jana Svobodová

o

místopředseda – Martina Hořejší

o

zapisovatel – Gabriela Frolíková

o

hospodář – Ing. Ludmila Bechyňová

o

člen výboru – Martin Frolík

5. Zpráva o dosavadní činnosti sdružení
Předsedající předal slovo Martině Hořejší, která všechny přítomné seznámila s podrobnou
zprávou o dosavadní činnosti sdružení.
Předsedající informoval VH, že letáky k propagaci projektu obnovy poskytla zdarma firma
KARTONIE s.r.o. zdarma.
6. Finanční zpráva
Předsedající informoval VH o zůstatku a pohybech na transparentním účtu. Přednesl, že hlavním
zdrojem příjmů jsou sponzorské dary fyzických a právnických osob, ke kterým přibudou členské
příspěvky. Z finančních prostředků na účtu občanské sdružení nebyly zatím uskutečněny žádné
výdaje. Dosavadní výdaje s činností občanského sdružení byly sponzorské dary (letáky, razítko).
Předsedající informoval, že hlavními předpokládanými výdaji v roce 2006 budou výdaje spojené
s Projektem obnovy dětského hřiště U Židovkého rybníka v Lánech.
Stav pokladny:
Stav účtu:
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0,00 Kč
55432,19 Kč

7. Úkoly sdružení pro nadcházející období


uvedeno ve zprávě o dosavadní činnosti



schůze nově zvoleného výboru sdružení se sejde nejpozději do 14 dnů od dnešní
valné hromady
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8. Návrh znění usnesení dnešní valné hromady
Valná hromada schvaluje:
 Výše členských příspěvků pro rok 2006 činí 300,- Kč. Úhrada je možná pouze převodem
na účet sdružení. Termín úhrady je stanoven na 14 dnů ode dne přijetí člena do sdružení.
 Sloučení funkce jednatele a předsedy sdružení. Nástupnická funkce: předseda sdružení.
 Počet členů výboru sdružení se navyšuje ze 4 na 5.
 Složení výboru sdružení:
o Předseda: Jana Svobodová
o Místopředseda: Martina Hořejší
o Hospodář: Ing. Ludmila Bechyňová
o Zapisovatel: Gabriela Frolíková
o Člen výboru: Martin Frolík
 Zprávu o činnosti sdružení
Valná hromada ukládá:
 Členům výboru uspořádat schůzi výboru do 14 dnů od konání valné hromady.
Valná hromada bere na vědomí:
 Finanční zprávu
9. Diskuse
Během diskuse proběhla registrace přihlášek nových členů občanského sdružení.
V diskusi vystoupil:
- Pan Roman Havelka s otázkou „Jak probíhají práce na projektu Obnovy“ – odpověděl p. Drastil,
vysvětlil, co všechno se do současné doby udělalo (projekty, rozpočty, ohlášení stavebnímu úřadu,
zajištění souhlasu institucí dotčených rekontsrukcí hřiště atd.). Martina Hořejší všechny informovala
o možnostech získávání finančních prostředků (žádosti o dotace, granty, benefiční akce v Lánech).
- Paní Marta Gregorová s otázkou „V jakém stavu je tzv. projekt OÁZA a jestli s ním je do budoucna
počítáno“ – Martina Hořejší vysvětlila všem přítomným čeho se tento projekt týká a následně
proběhla živá diskuse.
- Pan Roman Havelka s otázkou „ Jaký bude způsob financování obnovy hřiště a dal návrh, aby se
na pracech podílely převážně místní firmy“ – odpověděl Josef Drastil společně s Martinou Hořejší o
vztahu obce Lány a OS NAŠE LÁNY. V případě, že obec Lány získá dotace o které zažádala bude
jediným uznatelným partnerem pro instituce pouze obec Lány. Poznámka o místních firmách byla
vzata v potaz a před realizací budou vhodné místní firmy osloveny.
- Martina Hořejší představila možnost získání grantu od Nadace divoké husy a následně proběhla
živá diskuse o tom, jaké akce by mohlo OS uspořádat.
Valnou hromadu občanského sdružení NAŠE LÁNY ukončil předsedající v 18.45 hodin .
Zapsala: Gabriela Frolíková
Za správnost: Jana Svobodová, Martina Hořejší, Josef Drastil
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