15.června 2011
Lesní 498, 27061 Lány
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU

Na jednání výboru občanského sdružení Naše Lány se dostavili: Jana Drastilová, Martina Hořejší,
Anna Ulmanová Portová, Ivana Chalupová. Hospodář sdružení Ludmila Benová se zúčastnila jednání
prostřednictvím Skypu.
Výbor projednal následující body:
1. Přijetí dočasného člena výboru
o Výbor obdržel žádost Martiny Moravcové o vystoupení ze sdružení z důvodu časové
zaneprázdněnosti. Tím se uvolnilo místo člena výboru sdružení a byl dojmenován člen nový.
o Výbor schválil přijetí Ivany Chalupové za člena výboru do doby řádných voleb sdružení, které se
uskuteční na valné hromadě v lednu 2012.
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Návrh byl přijat.

1

2. Projednáno a úkoly
o Příměstský tábor pro děti
 18.-22.7.2011 Máme rádi zvířata
 8.-12.8.2011 Indiáni
 Uzavřít DPP s lektory
o

Příprava žádosti o dotaci MPSV 2012
 Jana Drastilová účast na semináři k podávání žádostí o dotace
 Žádost zpracuje Ludmila Benová

o

Příprava Burzy oblečení (podzim+zima)
 Termín upřesní po dohodě s TJ Sokol Lány Martina Hořejší
 Přípravou burzy pověřena Andrea Klimešová

o

Příprava akce Lampiónový průvod
 Domluvit spolupráci s SDH TGM Lány
 Termín 28.10.2011

o

Zpracování vyúčtování příspěvků a dotací za rok 2011
 MPSV, Ludmila Benová
 Obec Lány, Jana Drastilová

o

Účast na akci s prodejním stánkem Domečku a výtvarnou dílnou pro děti
 Adventní výstava v Muzeu TGM – účast zrušena
 Voňavý advent v sokolovně – akce se zúčastníme

o

Klub pro rodiče a děti Domeček
 Domeček bude v červenci vymalován, malíře pana Tůmu domluví Jana Drastilová
 Příprava reklamního balíčku Domečku pro nové občánky, který bude předáván rodičům
při vítání občánků na Obecním úřadě, pověřena Jana Drastilová ve spolupráci s Dagmar
Krátkou
 Schválení kroužků a kurzů pro školní rok 2011/2012
 Angličtina pro děti
 Angličtina pro dospělé
 Kreativní a přírodovědný kroužek pro děti
 Od školního roku 2011/2012 zavedení Permanentek pro vstup do Domečku
 300 Kč permanentka na 12 vstupů s časovým omezením
 1200 Kč permanentka bez omezení počtu vstupů s časovou platností 1 rok
 Od školního roku 2011/2012 symbolické zpoplatnění volnočasových aktivit částkou 20
Kč, které nejsou podporovány z dotace MPSV (cvičení, zpívánky, výtvarky), zároveň

o

finanční zvýhodnění pro majitele permanentek tj. sleva 50% na 10Kč za navštívenou
aktivitu
 Zhodnocení úspěšnosti projektu na základě statistiky návštěvnosti, diskuse o
plánech pro rok 2012.
Proběhla kontrola placení členských příspěvků. Vše je v pořádku.

Výbor občanského sdružení NAŠE LÁNY začal v 15.00 hodin a skončil v 17.00 hodin.
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Zapsala: Anna Ulmanová Portová
Ověřila: Martina Hořejší, Ivana Chalupová
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