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zápis

3. listopadu 2006
Lány, Hotel Classic
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mimořádná VALNÁ HROMADA

Program jednání VH:


Zahájení



Předběžná zpráva o činnosti za rok 2006



Změny ve složení výboru občanského sdružení



Plán činnosti na rok 2007



Závěr

1. ZAHÁJENÍ
Valnou hromadu (dále jen „VH“) zahájila Jana Svobodová v 18:00 hodin.
-

Nepřítomní a omluvení členové: Jan Bena, Gabriela Frolíková
VH je usnášeníschopná, jelikož je přítomna nadpoloviční většina všech členů
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2. PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006
AKCE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ (dále jen „OS“) V ROCE 2006
- Březen
Kinokavárna pro děti (Medvídci)
NEBE NA ZEMI (benefiční představení DS TYRŠ 7.022 Kč)
Kinokavárna pro děti (Šarlotina pavučinka)
- Duben
- Květen
PRVNÍ LÁNSKÝ DEN PLNÝ HER (benefiční akce 38.229,50 Kč)
Kinokavárna pro děti (Král Sokolů)
- Červen
LÁNSKÉ LETNÍ SLAVNOSTI (benefiční akce 7.432 Kč)
- Září
HEJBNI KOSTROU PRO SOKOLOVNU (benefiční akce 15.501 Kč)
Lampiónový průvod
- Listopad
Kinokavárna pro děti
- Prosinec
Sněhulák
Kinokavárna pro děti
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
- listopad 2006 článek o Projektu obnovy dětského hřiště v Lánech v týdeníku RAPORT
LEDEN
- Registrace OS na FÚ Kladno – všechny povinnosti OS zajišťuje Ludmila Bechyňová –
hospodář OS.
-

OS připravilo žádost o dotaci POV, kterou přiděluje MMR obcím. Žádost byla prostřednictvím
obce podána. (přidělena částka 300.000,- + povinný podíl obce 220.000,-). Za peníze byly
pořízeny herní prvky, lavičky atd. od firmy Tomovy parky s.r.o. Instalace srpen 2006.

-

OÚ zřídil komisi pro výběr dodavatele herních prvků. OS bylo přislíbeno, že bude mít své
zástupce v této komisi. Komise se sešla 1x. V zastoupení OS Josef Drastil, Miroslav Hořejší,
Martin Frolík.

ÚNOR
- OS vítá nové členy: Ing. Martina Moravcová, Ing. Jan Bena
-

Muzeum T.G.M. Lány - Magdalena Mikesková. Domluvena Kinokavárna pro děti. V rámci
kinokavárny probíhá prezentace Projektu dětského hřiště.

BŘEZEN
- NEBE NA ZEMI – divadelní spolek TYRŠ věnoval na Projekt obnovy dětského hřiště výtěžek
ze svého představení - 7.022,00 Kč.
DUBEN
- V rámci přípravy na PRVNÍ LÁNSKÝ DEN PLNÝ HER spolupracujeme s MŠ - Miluše
Vaněčková (výtvarná soutěž k projektu obnovy „NAŠE HŘIŠTĚ“), za ZŠ paní Nováková, Věra
Rýglová.
-

Modelářský klub Lány a okolí – Pavel Sláma, Vladan Picka
- pomáháme s projektem „molo na rybník“ pro lodní modeláře
- lodní modeláři vystoupí v rámci květnového dnu plného her na židovském rybníce

KVĚTEN
- PRVNÍ LÁNSKÝ DEN PLNÝ HER – BENEFIČNÍ AKCE OS S VÝTĚŽKEM 38.229,50 Kč pro
dětské hřiště.
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ČERVEN
- odevzdání dokladů pro přiznání dotace POV MMR
- LÁNSKÉ LETNÍ SLAVNOSTI účast OS s výtěžkem 7.432,00 Kč pro dětské hřiště.
ČERVENEC
- odevzdání dokladů pro přiznání dotace POV Kraje
SRPEN
- příprava benefiční akce HEJBNI KOSTROU PRO SOKOLOVNU
ZÁŘÍ
- HEJBNI KOSTROU PRO SOKOLOVNU benefiční akce, výtěžek 15.501, 00 Kč pro TJ Sokol
Lány.
ŘÍJEN
- brigády na dětském hřišti
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LISTOPAD
- mimořádná valná hromada OS
- schůzka pro veřejnost
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HLAVNÍ KROKY REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 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
- nový plot a částečná oprava starého plotu okolo dětského hřiště (listopad 2006 - duben 2007 dle
počasí). Práce provede SOU Kladno, U Hvězdy.
- doplnění 3ks laviček od firmy MEVATEC k rybníku (získali jsme za 50% prodejní ceny společně
s 2 vložkami do odpadkových košů). OÚ Lány (Ing. Loskot) nedal svolení k instalaci laviček. Nutné
vyřešit s novým zastupitelstvem.
- zpracování provozního řádu, určení správce hřiště, slavnostní otevření hřiště květen 2007
FINANČNÍ ZPRÁVA
Předsedající informoval VH o zůstatku a pohybech na transparentním účtu. Hlavním zdrojem
příjmů jsou sponzorské dary fyzických a právnických osob. Stav účtu OS ke dni 3. listopadu 2006
je 187 608,34 CZK.
POSLEDNÍ VERZE ROZPOČTU PRO REKONSTRUKCI DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
- OBEC LÁNY - 222.648 + 127.296,20 + 70.000 + 35.000 Kč, dovoz betonu (celkem 454.944,20
Kč)
- DOTACE - 425.000 Kč
- OS NAŠE LÁNY – 15.000 + 2.689,40 + 1329,80 + 23.619,40 Kč (celkem 42.638,60 Kč), skládka,
oplocení, další lavičky, výplně odpadkových košů, lavičky k rybníku, gumové obrubníky k lavičkám,
které jsou zatím v trávníku, kačírek, geotextilie, kamenivo do nového vchodu, pažnice na kanalizaci
pod hřištěm .......
- GRANTY – 0 Kč
- SPONZOŘI – strojové zemní práce, nová lampa, ukládka starých asfaltů, část skládky, sleva
25% na betonové obrubníky, sleva na nové asfalty, 10m3 betonu, sleva na lavičky k rybníku a
vložky do košů ....

DOTAČNÍ A GRANTOVÁ ŘÍZENÍ VE PROSPĚCH PROJEKTU
Obnova dětského hřiště u židovského rybníka v Lánech
Tyto dvě níže uvedené dotace získala a investuje Obec Lány. Občanské sdružení připravilo
podklady a formuláře žádostí o dotace.
Ministerstvo pro místní rozvoj - Program obnovy venkova
Žádost o dotaci podána v lednu 2006. Žádost byla kladně posouzena a dotace ve výši Kč
300.000,- byla ve prospěch hřiště čerpána v červnu 2006 na pořízení herních prvků.
Krajský úřad pro Středočeský kraj - Program obnovy venkova
Žádost o dotaci podána v zimě 2005. Žádost byla kladně posouzena a dotace ve výši Kč 125.000,byla čerpána ve prospěch hřiště ve 3 - 4. čtvrtletí 2006 na nový asfaltový povrch oválu pro bruslaře,
kola, koloběžky aj.
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Dalších uvedených grantových programů se zúčastnilo samotné občanské sdružení.
V některých řízeních jsme postoupili do druhého kola. Prozatím jsme však žádný grant
nezískali. Konkurence je velmi vysoká a jak jsme zjistili, přednost dostávají většinou
projekty humanitárního zaměření.
Nadace Partnerství - grantový program Místo pod stromy
Žádost o grant ve výši Kč 170.000,- byla podána v lednu 2006. Projekt nebyl podpořen.
Nadace VIA - grantový program 3x333 tisíc pro aktivní život v obci
Žádost o grant ve výši Kč 333.000,- byla podána v březnu 2006. Postoupili jsme do II. kola
v květnu 2006. Projekt nebyl podpořen.
Nizozemské království
Žádost o grant byla podána v březnu 2006. Projekt nebyl podpořen.
Nadace ČEZ - grantový program Regionální podpory
Žádost o grant byla podána v dubnu 2006. Projekt nebyl podpořen.
Nadace Divoké husy - Benefice s Divokými husami
Žádost o grant ve výši max. Kč 40.000,- byla podána v květnu 2006. Projekt nebyl podpořen.
Nadace Eurotel - Regionální granty
Žádost o grant ve výši Kč 100.000,- byla podána v červnu 2006. Projekt nebyl podpořen.
Lesy České republiky s.p.
Žádost o grant ve výši Kč 30.000,- byla podána v červnu 2006. Projekt nebyl podpořen.
Nadace VIA - Rozvoj regionálního a komunitního života
Žádost o grant ve výši Kč 70.000,- byla podána v červenci 2006. Postoupili jsme do II. kola v září
2006. Projekt nebyl podpořen.
O další grant žádal Český červený kříž Lány. Občanské sdružení NAŠE LÁNY připravilo
podklady k žádosti.
Fond drobného dárcovství ČESKÉHO TELECOMU - Průběžný grant
Žádost o grant ve výši Kč 40.000,- byla podána v březnu 2006. Projekt nebyl podpořen.

Během letošního podzimu podáme žádosti o podporu k těmto institucím:
- Krajský úřad Středočeského kraje Fond sportu a volného času
- Nadace ČEZ.
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3. ZMĚNY VE SLOŽENÍ VÝBORU SDRUŽENÍ
Výbor OS obdržel žádost o ukončení členství v OS NAŠE LÁNY pana Martina Frolíka a Gabriely
Frolíkové. Tyto členové jsou zároveň členy výboru sdružení. Z tohoto důvodu proběhla volba
nových členů výboru OS s tímto výsledkem:
VOLBY DO VÝBORU OS NAŠE LÁNY



Kandidát člena výboru – Anna Ulmanová Portová
Kandidát zapisovatele – Martina Moravcová

jednomyslně schváleno
jednomyslně schváleno
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VÝBOR OS BUDE NADÁLE PRACOVAT V TOMTO SLOŽENÍ
o

předseda/jednatel – Jana Svobodová

o

místopředseda – Martina Hořejší

o

zapisovatel – Ing. Martina Moravcová

o

hospodář – Ing. Ludmila Bechyňová

o

člen výboru – Anna Ulmanová Portová

4. VSTUP DO REGIONÁLNÍHO SDRUŽENÍ KŘIVOKLÁTSKO
Předseda OS - Jana Svobodová navrhuje, 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.

5. PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2007
AKCE OS V ROCE 2007
- Leden
Kinokavárna pro děti
- Únor
Kinokavárna pro děti
- Březen
Kinokavárna pro děti
- Duben
Kinokavárna pro děti
- Květen
LÁNSKÝ DEN PLNÝ HER II. + slavnostní otevření hřiště
- Červen
LÁNSKÉ LETNÍ SLAVNOSTI
HEJBNI KOSTROU PRO ....
- Září
Kinokavárna pro děti
- Říjen
- Listopad
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Kinokavárna pro děti
- Prosinec
SNĚHULÁK
Kinokavárna pro děti
TÉMATA PROJEKTŮ PRO OS NA DALŠÍ ROKY
- Klub maminek MAŠULENKA při OS NAŠE LÁNY
- OÁZA - úprava prostoru u židovského rybníka (doplnění laviček, úprava zeleně a nová zeleň,
asfalty pro IN-LINE brusle)
- Úprava dětského hřiště ve Vašírově
- Úprava asfaltového hřiště u ZŠ (pozemní hokej, floorbal, in-line hokej..)
- Sběr barevných víček od PET lahví pro složení velkého barevného obrázku
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6. ZÁVĚR
–

Výše členských příspěvků zůstává nezměněna tj. ve výši 300 Kč na osobu a rok. Úhrada
členských příspěvků bude probíhat pouze bankovním převodem na transparentní účet OS.
Termín pro úhradu je do 28.2.2007.

–

Úkoly pro nadcházející období
v termínu do 31.12.2006 se členové OS vyjádří k těmto bodům:
o Vstup OS do Regionálního sdružení Křivoklátsko
o Změna stávajícího loga OS na skupinu postaviček používanou na všech materiálech
OS
o Druh a rozsah vodorovného dopravního značení na asfaltovém okruhu na dětském
hřišti
o Členové, kteří mají tričko OS navíc, odevzdat předsedovi OS
o Připomínky ke stanovám OS
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Valná hromada občanského sdružení NAŠE LÁNY skončila v 19.45 hodin.
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Zapsala: Jana Svobodová
Za správnost: Anna Ulmanová-Portová, Martina Hořejší, Jana Kotzinová

