7. března 2009
Lány, restaurace hotelu Classic

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY
Valnou hromadu (dále jen „VH“) občanského sdružení Naše Lány (dále jen „OS“)
zahájila Jana Drastilová v 16.00 hodin a přivítala všechny přítomné členy sdružení
a hosty z jiných spolků a organizací.
Proběhla kontrola usnášení schopnosti VH. Omluveni jsou členové: Markéta Pokorná,
Dagmar Krátká, Martina Burgerová, Václav Burger, Jan Bena, Martina Moravcová,
Andrea Kubová, Přemysl Mariáš, Jaroslav Švestka. Přítomných je 12 členů OS.
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Dále pak proběhla volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby
sčítající hlasy.
Předsedajícím byl zvolen Josef Drastil.
Zapisovatelem byla zvolena Anna Ulmanová Portová.
Ověřovatelem byla zvolena Andrea Klimešová.
Ověřovatelem byla zvolena Martina Hořejší.
Osobou sčítající hlasy byl zvolen Vladimír Novák.
VH hlasování: pro -12 , proti - 0, zdrželi se hlasování -0
Návrh byl přijat.
Předsedající přednesl program jednání VH, proti němuž nikdo z přítomných nevznesl
připomínky.
1. Představení nových členů sdružení
Členové nad 18 let:

Členové do 18 let:

Vladimír Novák
Martina Burgerová
Jaroslav Švestka

Adam Hořejší
Matěj Drastil
Jakub Drastil
Oskar Bena

2. Schválení Výroční zprávy za rok 2008
Předsedající všechny přítomné seznámil s podrobnou výroční zprávou o činnosti
a hospodaření v roce 2008. Výroční zpráva bude zveřejněna na internetových
stránkách OS.
VH hlasování: pro -12, proti - 0, zdrželi se hlasování -0
Návrh byl přijat.
3. Schválení roční účetní závěrky za rok 2008
VH schvaluje účetní závěrku za rok 2008, převod hospodářského výsledku ve
schvalovacím řízení za rok 2008 v celkové částce 2.203,40 Kč a převod
nerozděleného zisku za rok 2007 v částce 30.043,- do vlastního jmění organizace.
VH hlasování: pro - 12 proti - 0 zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat.
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4. Výše členských příspěvků a termín jejich úhrady v roce 2009
Návrh na výši členských příspěvků pro dospělé osoby je 300,- Kč. Výše členských
příspěvků za dětské členy do 18-ti let je 50,- Kč. Termín pro úhradu příspěvků je do
30. dubna 2009. Úhrada členských příspěvků bude probíhat bankovním převodem na
účet sdružení nebo vkladem do pokladny sdružení.
V případě přijetí nového člena sdružení, je termín pro úhradu členských příspěvků,
stanoven do 1 měsíce od přijetí člena výborem sdružení. Příspěvky se platí na období
leden až prosinec v plné výši, bez ohledu na to v jakém období členství vzniklo.
VH hlasování: pro - 12 proti - 0 zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat.
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Proběhla kontrola placení členských příspěvků za rok 2008.
Proběhla kontrola odevzdaných přihlášek za rok 2008 a 2009.
5. Projednání a schválení úkolů a programu sdružení pro rok 2009
•
o
o
o
o
•
o
o
o

Uspořádat Literární čtení pro celou rodinu – 14. března v Muzeu TGM Lány
Zorganizovat kreslenou soutěž pro děti „Pohádková postava“ z Mateřské školy v
Lánech
Výtěžek z burzy věnujeme Mateřské škole v Lánech na nákup dětských knih
Z darovaných knih vybere lánská knihovnice paní Machačová knihy vhodné do
obecní knihovny

•
o

Zúčastnit se akce Pálení čarodějnic - 30. dubna na Modelářském letišti
Povedeme strašidelný průvod od Židovského rybníka na modelářské letiště, kde
se akce koná

•

Ve spolupráci s OÚ Lány a dalšími lánskými spolky uspořádat 1-2 odpolední
brigády na úklid veřejných prostor a okolí vesnice – příkopy, les
Termín duben
Spojit s vysvětlením správného třídění odpadu a s táborákem pro děti

°
°
•
o
o
•
o
o
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Zhodnocení akce Maškarní merenda, kterou OS pořádalo s Vlasteneckodobročinnou obcí baráčníků Lány-Vašírov v sobotu 21. února v lánské sokolovně.
Přišlo cca 80 dětí v maskách a v maskách
Do programu byly nově zařazeny bloky soutěží, které se setkaly s pozitivním
ohlasem
Akce byla prezentovaná v tisku před i po akci (Raport, Kladenský a Rakovnický
deník, MF Dnes a Lánský zpravodaj)
Výtěžek z akce bude použit na provoz mateřského centra „Klub pro rodiče a děti –
Domeček“ (dále jen „Domeček“)

Uspořádat Lánský den plný her - 30. května na dětském hřišti u Židovského
rybníka
O použití výtěžku z akce rozhodne výbor sdružení do 30. dubna 2009
Pomoc při pořádání akce nabídla paní Schritterová za Vlastenecko-dobročinou
obec baráčníků Lány-Vašírov
Zúčastnit se Bambiriády – 6. června v Berouně
3 hodinová služba v informačním stánku Sítě mateřských center ČR
Prezentace OS a Klubu pro rodiče a děti Domečku a s malováním na obličej pro
děti

•
o
o
•
o
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o
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Zorganizovat soutěže na Dni otevřených dveří Ekologie s.r.o. – 14. června
Byli jsme firmou Ekologie s.r.o. požádáni o zorganizování soutěží v rámci dne
otevřených dveří
Za tuto službu jsme obdrželi finanční dar 10 tisíc korun
Zúčastnit se Lánských letních slavností – 20. června
Budeme přítomni s informačním stánkem sdružení, s malováním dětí na obličej a
prodejem výrobků z Domečku
Výtěžek bude použit na provoz Domečku

•
o

Zorganizovat soutěže na Houštěckém cyklomaratonu – 27. června
Byli jsme osloveni pořadatelem akce firmou Topinfo s.r.o. abychom, zajistili na
místě soutěže pro děti oproti finančnímu daru na provoz OS

•
o
o

Uspořádat Hejbni kostrou pro ..... – 5. září
benefiční akce pro jiný lánský spolek nebo lánskou organizaci
Návrhy: Sokolovna – podlaha na sále nebo rozdělení okruhu vytápění zvlášť pro
galerii a sál, Hřiště – výměna dopadových ploch, Obecní knihovna – zútulnění
současných prostor
Komu, bude výtěžek věnován, rozhodne výbor sdružení do 30. dubna 2009

o
•
o

Uspořádat Lampiónový průvod – 30. října
Požádat o spolupráci Sborem dobrovolných hasičů TGM v Lánech a Městskou
Policii Nové Strašecí, jako v roce 2008

•
o
o

Zúčastnit se Voňavého adventu v prosinci
Účast s informačním stánkem sdružení, připravit výtvarnou dílnu pro děti a prodej
výrobků z Domečku
Výtěžek bude použit na nákup výtvarných potřeb do Domečku

•
o

OS zajistí jarní a podzimní brigádu na dětském hřišti v Lánech a Vašírově
Termíny budou vyhlášeny dle aktuálního počasí březen-duben/říjen-listopad

•
°

Klub pro rodiče a děti - Domeček
Schválit vydávání věrnostních karet pro pravidelné návštěvníky Domečku každá
10 návštěva ZDARMA

VH hlasování: pro – 12, proti – 0, zdrželi se hlasování – 0
Návrh byl přijat.

6. Návrh rozpočtu pro rok 2009
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Rozpočet nákladů

Účel použití

Požadovaná
částka

Stav

Nájemné

Klub pro rodiče a děti - Domeček

81 500 Kč

smlouva

Osobní náklady – mzdy a
pojistné

Klub pro rodiče a děti - Domeček

123 000 Kč

smlouva

Materiál – aktivity a kurzy
v Domečku

Klub pro rodiče a děti - Domeček

60 000 Kč

odhad

Ostatní spotřební materiál

Klub pro rodiče a děti - Domeček

15 000 Kč

odhad

Vybavení Domeček – herna,
nábytek, aj.

Klub pro rodiče a děti – Domeček

177 000 Kč

odhad
v závislosti na
výši dotací

Poštovné a ostatní spoje

Klub pro rodiče a děti – Domeček
Ostatní akce a středisko Správa

1 500 Kč

odhad

Služby – účetnictví a ostatní

Klub pro rodiče a děti – Domeček
Ostatní akce a středisko Správa

5 000 Kč

odhad

Ostatní nespecifikované
náklady

Ostatní akce a středisko Správa

5 000 Kč

odhad

Celkem

Rozpočet výnosů

Účel použití

468 000

Požadovaná
částka

Stav

MPSV ČR
(žádost o dotaci)

Klub pro rodiče a děti - Domeček

112 749 Kč

schváleno

Úřad práce Kladno
(žádost o dotaci)

Klub pro rodiče a děti - Domeček

97 200 Kč

schváleno

Středočeský kraj – HF
(žádost o dotaci)

Klub pro rodiče a děti - Domeček

78 000 Kč

dosud není
rozhodnuto

Středočeský kraj – FSVČ
(žádost o dotaci)

Klub pro rodiče a děti - Domeček

99 000 Kč

dosud není
rozhodnuto

Obec Lány
(příspěvek na činnost - žádost)

Klub pro rodiče a děti – Domeček
Ostatní akce a Správa

25 000 Kč

dosud není
rozhodnuto

Členské příspěvky

Klub pro rodiče a děti – Domeček
Středisko Správa

6 500 Kč

návrh pro VH

Příjmy od uživatelů (Domeček)

Klub pro rodiče a děti – Domeček

15 000 Kč

odhad

20 000 Kč

příslib

15 000 Kč

odhad

Sponzorské dary
(právnické+fyzické osoby)
Výtěžky z akcí

Klub pro rodiče a děti – Domeček
Ostatní akce
Středisko Správa
Klub pro rodiče a děti – Domeček
Ostatní akce
Středisko Správa
Celkem

468 449 Kč

Rozpočet organizace pro rok 2009 byl sestaven jako vyrovnaný, resp. mírně
přebytkový se zakalkulovaným ziskem ve výši 449 Kč.
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7. Návrh znění usnesení valné hromady
Valná hromada schvaluje:
•
•
•
•

Výroční zprávu za rok 2008
Roční účetní závěrku za rok 2008
Výši členských příspěvků a termíny úhrady pro rok 2009
Úkoly a návrh rozpočtu pro rok 2009

Valná hromada bere na vědomí:
•

Představení nových členů sdružení
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VH hlasování: pro – 12, proti – 0, zdrželi se hlasování - 0
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8. Diskuse
V diskusi vystoupil:
Pan František Pošta – Sbor dobrovolných hasičů – pozval všechny přítomné na akce
PLES HASIČŮ, MASARYKOVA VATRA.
Mgr. Iveta Vrabcová – ředitelka Základní školy Ch. G. Masarykové Lány a poděkovala
OS Naše Lány za finanční pomoc v uplynulém roce.
Václava Nováková – starostka TJ Sokol Lány – přednesla podnět ohledně vytápění
sokola v otevírací době Domečku. Během této doby je vytápěna celá sokolovna. Bylo
by potřeba investovat do úpravy ústředního topení tak, aby bylo možné Domeček
vytápět samostatně.
Valnou hromadu občanského sdružení Naše Lány ukončil předsedající v 19:00 hodin.

Zapsal:

Anna Ulmanová Portová

Ověřovatelé:

Andrea Klimešová

Martina Hořejší

PREZENČNÍ LISTINA VH
7. března 2009
Lány, restaurace hotelu Classic

Benová Ludmila
Bena Jan - OMLUVEN
Burger Václav - OMLUVEN
Burgerová Martina - OMLUVENA
Drastil Josef
Drastilová Jana
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Hořejší Martina
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Hořejší Miroslav
Klimešová Andrea
Kotzinová Jana
Krátká Dagmar - OMLUVENA
Moravcová Martina - OMLUVENA
Moravcová Hana
Ulmanová Portová Anna
Pokorná Markéta – OMLUVENA
Chalupová Ivana
Šulcová Veronika
Kubová Andrea - OMLUVENA
Mariáš Přemysl - OMLUVEN
Švestka Jaroslav - OMLUVEN
Novák Vladimír

Další účastníci VH:
Karel Sklenička, starosta obce
Judr. Ernest Kosár, komise veřejného pořádku, sportu a mládeže
Mgr. Iveta Vrabcová, ředitelka ZŠ Lány
Václava Nováková, starostka TJ Sokol Lány
Paní Schritterová, Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků Lány-Vašírov
Pan František Pošta, Sbor dobrovolných hasičů T.G.Masaryka Lány

