23. května 2020
Klub pro rodiče a děti - Domeček, Lány

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY
Valná hromada byla svolána pozvánkou dne 5. února 2020 předsedou spolku Janou Drastilovou na termín
21. března 2020. Tento termín byl zrušen, z důvodu zákazu scházení se (epidemie COVID 19) a byl stanoven
náhradní termín. Valnou hromadu (dále jen „VH“) spolku Naše Lány (dále jen „spolek“) zahájila Jana
Drastilová 23. května 2020 v 11:00 hodin a přivítala všechny přítomné členy. Přednesla program VH, proti
němuž nikdo nevznesl námitky ani doplnění.
Program
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prezence a zahájení VH
Kontrola usnášeníschopnosti
Volba předsedajícího valné hromady, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předložení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření v roce 2019
Volba výboru spolku na další 3 roky
Volba kontrolní komise spolku na další 3 roky
Výše členských příspěvků a termín jejich úhrady pro rok 2020
Projednání a schválení úkolů a programu spolku pro rok 2020
Návrh rozpočtu pro rok 2020
Diskuze

1. Kontrola usnášeníschopnosti
Proběhla kontrola usnášení schopnosti VH.
Přítomných je 18 členů starších 18 let z celkového počtu 24.
Prezenční listina je součástí tohoto zápisu.
VH je usnášeníschopná, jelikož je přítomna nadpoloviční většina všech členů starších 18 let.
2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatelů zápisu VH
Předsedající
Zapisovatel
Ověřovatel
Ověřovatel

Jana Drastilová
Anna Ulmanová Portová
Šárka Steinbrecher
Dagmar Krátká

VH hlasování: pro 18, proti - 0, zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat.
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3. Informace o počtu členů
Spolek má k dnešnímu dni 24 členů starších 18 let a 15 dětských členů.
4. Předložení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření v roce 2019
Předsedající všechny přítomné seznámila s podrobnou Výroční zprávou o činnosti a hospodaření v roce 2019.
Výroční zpráva byla schválena a bude zveřejněna na internetových stránkách spolku.
VH hlasování: pro 18, proti – 0, zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat.
Předsedající a hospodář všechny přítomné seznámily s výsledky hospodaření za rok 2019. Předsedající
navrhla VH ke schválení účetní závěrku za rok 2019 a převod hospodářského výsledku za rok 2019 – zisku ve
výši 41.224,02 Kč do vlastního jmění organizace, kde bude použit na činnost spolku v následujících letech.
Pozn: Zisku bylo dosaženo činností střediska „Ostatní akce“.
VH hlasování: pro 18, proti - 0, zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat.
5. Volba výboru spolku 2020-2023
Dalším bodem jednání byla volba Výboru a Kontrolní komise v souladu se stanovami. Předsedající obeznámil
přítomné, že všichni členové se dobrovolně zavazují pracovat bez nároku na odměnu. Členové Výboru a
Kontrolní komise jsou voleni na období 3 let. Volby jsou veřejné.
Předsedající seznámil VH s návrhem členů Výboru a vyzval účastníky VH k připomínkování.
předseda
místopředseda
zapisovatel
hospodář
člen výboru

Jana Drastilová
Martina Hořejší
Anna Ulmanová Portová
Ing. Ludmila Benová
Bc. Ivana Chalupová

Průběh voleb
Předseda:
kandidát – Jana Drastilová
VH hlasování: pro - 17, proti - 0, zdrželi se hlasování - 1
Místopředseda:
kandidát – Martina Hořejší
VH hlasování: pro - 17, proti - 0, zdrželi se hlasování -1
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Zapisovatel:
kandidát – Anna Ulmanová Portová
VH hlasování: pro - 17, proti - 0, zdrželi se hlasování - 1
Hospodář:
kandidát - Ing. Ludmila Benová
VH hlasování: pro - 17, proti - 0, zdrželi se hlasování - 1
Člen výboru:
kandidát – Bc. Ivana Chalupová
VH hlasování: pro - 17, proti - 0, zdrželi se hlasování - 1
Předsedající seznámil VH s návrhem členů Kontrolní komise a vyzval účastníky VH k připomínkování.
předseda KK
místopředseda KK
zapisovatel KK

Ing. Jana Kotzinová
Mgr. Veronika Lounová
Ing. Jitka Břehová

Průběh voleb
Předseda KK:
kandidát – Ing. Jana Kotzinová
VH hlasování: pro - 17, proti - 0, zdrželi se hlasování - 1
Místopředseda KK:
kandidát – Mgr. Veronika Lounová
VH hlasování: pro - 17, proti - 0, zdrželi se hlasování - 1
Zapisovatel KK:
kandidát – Ing. Jitka Břehová
VH hlasování: pro -17, proti - 0, zdrželi se hlasování - 1
Předsedající ukončil volby a vyhlásil výsledky.
6. Výše členských příspěvků a termín jejich úhrady v roce 2020
Návrh na výši členských příspěvků pro dospělé osoby je 300,- Kč. Výše členských příspěvků za dětské členy do
18 let je 50,- Kč. Termín pro úhradu příspěvků je do 30. června 2020. Úhrada členských příspěvků bude
probíhat bankovním převodem na účet spolku 2258009001/5500 nebo vkladem do pokladny spolku.
V případě přijetí nového člena, je termín pro úhradu členských příspěvků, stanoven do 1 měsíce od přijetí
člena výborem. Příspěvky se platí na období leden až prosinec v plné výši, bez ohledu na to v jakém období
členství vzniklo.
VH hlasování: pro 18, proti - 0, zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat.
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7. Projednání a schválení úkolů a programu spolku pro rok 2020
• Novoroční vycházka
• uskutečnila se ve středu 1. ledna, účastnil se opět velký počet osob, převážně rodičů z Domečku
• trasa vedla tradičně po naučné stezce ke krmelci, dále okolo obůrky za Bertou
• pořadatel: spolek
• Účast lánských občanů a členů spolku je nulová. Akci v následujících letech již pořádat nebudeme.
Soustředíme se na jiné akce, které se nám z časových důvodů nedařilo pořádat např. úklid lesa, tematické
vycházky s lánským písmákem.
• Maškarní merenda
• uskutečnila se v neděli 26. ledna v lánské sokolovně
• účast 104 (123 rok 2019) dětských a 25 (21 rok 2019) dospěláckých masek
• hlavní program zajistil tým Diskotačení
• na akci nebyla použita žádná dotace
• zvážit pořádání akce v roce 2021, vysoký nájem TJ Sokol a nižší účast mají za následek pro nás vysokou
finanční ztrátu!
• pořadatel: spolek
• spolupořadatel: Vlastenecko dobročinná obec baráčníků Lány Vašírov, TJ Sokol Lány
• V roce 2021 bude navýšeno vstupné, na akci použijeme dotaci obce Lány bude-li to možné a požádáme TJ
Sokol o přehodnocení výše nájmu. Termín akce je 27.2.2021. Po hospodářském výsledku akce zvážíme, zda
budeme v pořádání akce pokračovat.
• Čtení pro celou rodinu – zrušeno COVID 19
• akce se měla uskutečnit v neděli 29. března v ZŠ Lány
• součástí akce: Burza knih, výtvarná dílna pro děti a výtvarná soutěž věnovaná knihám Karla Čapka a
Zuzany Pospíšilové. Výtvarná soutěž je dokončena a připravena.
• akcí se připojujeme k celorepublikovému projektu „Celé Česko čte dětem“
• výtěžek z akce darujeme ZŠ Lány
• za uplynulých 13 ročníků jsme darovali celkem již 108.716,- Kč ve prospěch čtení v naší obci
• na akci nebyla použita žádná dotace
• pořadatel: spolek
• spolupořadatel: ZŠ Lány, Obec Lány, MŠ Lány
• Do konce školního roku 2019/2020 proběhne vyhodnocení výtvarné soutěže a odměna dětí. Náhradní
podzimní termín 2020 připravovat nebudeme. Celý koncept akce přesuneme na březen 2021. Připravené
obrázky budou použity na výstavu v roce 2021.
• Brigáda na dětském hřišti v Lánech – zrušeno COVID 19
• v roce 2019 byla účast veřejnosti 3 osoby, hřiště uklízeli členové spolku
• pořadatel: spolek
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• Lánský den plný her – zrušeno COVID 19
• akce se měla uskutečnit v sobotu 6. června na dětském hřišti u Židovského rybníka
• přesto že se podmínky pro konání akcí stále mění a počty návštěvníků se navyšují, akce byla zrušena.
V tuto chvíli v době konání akce platí maximální počet osob na akci 300.
• na akci nebyla použita žádná dotace
• pořadatel: spolek
• spolupořadatel: SDH TGM Lány, Modelářský klub Lány a okolí, Vlastenecko dobročinná obec baráčníků
Lány-Vašírov, Obec Lány, TJ Sokol, Jana Norková - poníci
•
•
•
•
•
•
•
•

Příměstský tábor pro děti
27.7.-31.7. (JUMANJI) a 3.8.-7.8.2020 (NERFky)
pořadatel: spolek
sleva pro členy spolku Naše Lány 200,- Kč / každé dítě
sleva „upeč buchtu na svačinu“
kapacita na 35 dětí, počet vedoucích 7+1 kuchařka
na akci bude čerpán příspěvek Obce Lány ve výši 5.000,- Kč (mzdy, nájem)
pořádání akce bylo konzultováno s KHS Kladno a je řádně nahlášeno

•
•
•
•
•
•

Dýňořezání
sobota 17. října
pořadatel: spolek
spolupořadatel: Obec Lány
občerstvení Boženka s Janou, palačinkárna, program pro děti Diskotačení
na akci nebude použita žádná dotace

•
•
•
•
•

Lampiónový průvod
pátek 23. října (pozor na změnu času)
pořadatel: spolek
spolupořadatel: SDH TGM Lány, MP Nové Strašecí, Obec Lány
na akci požádáme Obec Lány o zajištění ohňostroje

• Podzimní vycházka s úklidem lesa
• domluvit se v rámci spolku, pověřeny Martina Hořejší a Dagmar Krátká
•
•
•
•

Lánské přástky
sobota 12. prosince
účastníme se s prodejním stánkem a výtvarnou dílnou pro děti
pořadatel: Obec Lány

• Klub pro rodiče a děti – Domeček
• Domeček byl zavřený od 16.3. do 25.5., otevírá 26.5.2020
• Plán hygieny a úklidu je připravený. Nařízení vlády se stále mění a uvolňují.
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• Zaměstnanec SP čerpala od 23.3. ošetřovné. V týdnu po uzavření Domečku proběhl velký úklid prostor.
• Kreativní kroužek obnovil provoz 18.5. Hodiny se posunuly do června. Za 5 hodin, které děti nestihnou
odchodit, bylo vráceno kroužkovné nebo bylo převedeno na podzimní kroužek. Kroužek se nyní také
přesunul z Klubovny pro mládež do Domečku. Zpět nastoupilo 5 dětí ze 6.
• Kreativní kroužek, pokud by byl zájem, můžeme od září nabídnout dvě odpoledne v týdnu, a to v pondělí a
ve čtvrtek. Nabídnout s novým školním rokem v ZŠ.
• Jóga pro děti – zjišťujeme zájem o obnovení kroužku. Budeme se snažit vyjít vstříc rodičům a dětem, kteří
chtějí pokračovat i těm co si přejí jarní kroužek ukončit. Nebude-li to možné ukončíme kroužek, vrátíme
kroužkovné a zájemcům nabídneme náhradní aktivitu.
• Pokračujeme v získávání nových a udržení stávajících klientů Domečku.
• Snažíme se o zvýšení návštěvnosti jednotlivých aktivit.
• Opakovanou reklamu Domečku ve zpravodajích okolních obcí necháme doběhnout a nebudeme
objednávat další. Po opakovaném vyhodnocení anket mezi klienty Domečku jsme zjistili, že není pro nás
velkým přínosem.
• Zachování stávající nabídky aktivit s pečlivým sledováním návštěvnosti.
• Vzdělávání zaměstnanců i dobrovolníků dle finančních možností.
VH hlasování: pro 18, proti – 0, zdrželi se hlasování – 0
Návrh byl přijat.
Podklad pro rozhodování o akcích 2020:
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8. Návrh rozpočtu pro rok 2020
Rozpočet organizace byl pro rok 2020 sestaven jako vyrovnaný.

VH hlasování: pro 18, proti -0, zdrželi se hlasování -0
Návrh byl přijat.
Podané žádosti o dotace a příspěvky
-

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Rodina 2020
Domeček – provozní náklady – v září 2019 podána žádost o dotaci ve výši 434.885,- Kč. Dotace byla
schválena v březnu 2020 ve výši 291.373,- Kč, což je o 40 tis. méně než v loňském roce. Přesto jsme schopni
z přidělené částky pokrýt většinu nákladů na nájemné, mzdy správce a lektorů besed a poradenství, služby
účetní firmy a kancelářské potřeby. V březnu byl odeslán upravený rozpočet a došla smlouva.
V roce 2019 schváleno a podpořeno částkou celkem 331.730,- Kč. Vyúčtování roku 2019 bylo řádně
odevzdáno v lednu 2020.
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-

Obec Lány 2020
Domeček a tábory – provozní náklady 30.000,- Kč a akce 5.000,- Kč. Žádost byla podána v březnu 2020 ve výši
35.000,- Kč na rok 2020. Zastupitelstvo obce rozhodlo v květnu podpořit žádost částkou 30.000,- Kč.
V roce 2019 schváleno a podpořeno částkou celkem 35.000,- Kč. Vyúčtování roku 2019 bylo řádně odevzdáno
v lednu 2020.
9. Diskuse
• Spolek v prosinci 2019 oslavil 14. narozeniny.
• Kontrolní komise zkontrolovala vedení účetnictví v roce 2018 i v roce 2019 – Bez závad.
• Členství v MAS Svatováclavsko, z.s. Členský příspěvek na rok 2020 bude za náš spolek řádně
uhrazen, jakmile se sejde VH MAS Svatováclavsko a rozhodne o jeho výši. V roce 2019 nečerpal
spolek Naše Lány žádnou dotaci, ale MAS poskytla metodickou pomoc ohledně GDPR, chybí
zapracovat do používaných dokumentů.
• EET vs NAŠE LÁNY – spolky evidují příjmy z drobné vedlejší podnikatelské činnosti, a to pouze za
předpokladu, že tyto příjmy překročí částku 300 tis korun nebo 5 % z celkových příjmů/výnosů
organizace. EET se nás netýká! Do limitu se vejdeme.
• Jana Drastilová informovala o pokračování projektu „Šárka“ v roce 2019/2020.
• Za zrušené akce nebudeme vyhlašovat letošní náhradní termíny.
• Projekt ADOpark, II. etapa – diskutováno další využití prostoru. Vhodné by bylo prostor prvků
zastínit, pokud obec v současné době nezvažuje větší investice do celého místa.
• Oslavy v Domečku již nebudeme dále nabízet. Pro Domeček to není finančně výhodné a
s provozem oslav je spojeno mnoho dalších aktivit, které nechce nikdo vykonávat.
• LDPH vyřešit do roku 2021 koncept této akce. Pověřen Petr Břeh.
• Některé činnosti delegovány z předsedy spolku na další členy spolku.

Předsedající všem přítomným poděkovala a ukončila valnou hromadu spolku ve 15:00.
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USNESENÍ Z VALNÉ HROMADY ze dne 23. května 2020
Valná hromada schvaluje:
•

Volbu předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu
o Předsedající
o Zapisovatel
o Ověřovatel
o Ověřovatel

•

Výroční zprávu za rok 2019 a její zveřejnění na internetových stránkách www.naselany.cz.

•

Roční účetní závěrku za rok 2019. Zisk ve výši 41.224,02 Kč bude převeden do vlastního jmění
spolku.

•

Volbu výboru spolku
o Předseda
o Místopředseda
o Zapisovatel
o Hospodář
o Člen

•

Volbu kontrolní komise spolku
o Předseda
o Místopředseda
o Zapisovatel

•

Výši členských příspěvků pro rok 2020
o Dospělé osoby 300,- Kč a osoby mladší 18 let 50,- Kč.
o Termín pro úhradu příspěvků je do 30. června 2019.

•

Úkoly a program pro rok 2020

•

Návrh rozpočtu pro rok 2020

Valná hromada bere na vědomí:
•

Informace o počtu členů spolku

Zapsala:
Anna Ulmanová Portová
Ověřovatelé: Dagmar Krátká, Šárka Steinbrecher
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PREZENČNÍ LISTINA Z VALNÉ HROMADY ze dne 23. května 2020

Členové spolku
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1. Benová Ludmila

Přítomna

2. Bena Jan

Přítomen

3. Drastil Josef

Přítomen

4. Drastilová Jana

Přítomna

5. Hořejší Martina

Přítomna

6. Hořejší Miroslav

Přítomen

7. Klimešová Andrea

Omluvena

8. Kotzinová Jana

Přítomna

9. Krátká Dagmar

Přítomna

10. Moravcová Hana

Přítomna

11. Ulmanová Portová Anna

Přítomna

12. Pokorná Markéta

Omluvena

13. Chalupová Ivana

Přítomna

14. Lounová Veronika

Přítomna

15. Švestka Jaroslav

Omluven

16. Nováková Veronika

Omluvena

17. Novák Vladimír

Přítomna

18. Bechyňová Slávka

Omluvena

19. Břehová Jitka

Přítomna

20. Břeh Petr

Přítomen

21. Šárka Steinbrecher

Přítomna

22. Simona Vypušťák Corradiniová

Omluvena

23. Gottwaldová Martina

Přítomna

24. Gottwald Filip

Přítomen

