29. května 2022
BECHNERŮV STATEK
ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY
Valná hromada byla svolána pozvánkou dne 6. května 2022 předsedou spolku Janou Drastilovou. Valnou
hromadu (dále jen „VH“) spolku Naše Lány (dále jen „spolek“) zahájila Jana Drastilová v 17:00 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 2021
Výše členských příspěvků a termín jejich úhrady pro rok 2022
Návrh rozpočtu pro rok 2022
Projednání a schválení úkolů a programu spolku pro rok 2022
Diskuze

1. Kontrola usnášeníschopnosti
Proběhla kontrola usnášení schopnosti VH.
Přítomných je 15 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
Jitka Břehová
Martina Hořejší

VH hlasování: pro 15, proti - 0 , zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat.
3. Informace o počtu členů
Spolek má k dnešnímu dni 24 členů starších 18 let a 16 dětských členů.
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4. Předložení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření v roce 2021
Předsedající všechny přítomné seznámila s podrobnou Výroční zprávou o činnosti a hospodaření v roce
2021. Výroční zpráva byla schválena a bude zveřejněna na internetových stránkách spolku.
VH hlasování: pro 15, proti – 0, zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat.
Předsedající všechny přítomné seznámila s výsledky hospodaření za rok 2021 a navrhla VH ke schválení
účetní závěrku za rok 2021 a převod hospodářského výsledku za rok 2021 – zisku ve výši 15.462,34 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 15, proti - 0, zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat.

5. Výše členských příspěvků a termín jejich úhrady v roce 2022

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 2022. 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 15, proti - 0, zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat.
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6. Návrh rozpočtu pro rok 2022
Rozpočet organizace byl sestaven jako vyrovnaný. V roce 2022 bude vzhledem k uzavření Domečku
v minulém roce účtováno pouze na dvou střediscích – Příměstské tábory a Ostatní akce.
Přehled VÝNOSŮ dle zdroje financování PŘÍMĚSTSKÉ
(v celých Kč)
TÁBORY
Obec Lány - dotace
Příjmy od uživatelů a výtěžky z pořádaných akcí
Sponzorské dary
Členské příspěvky
VÝNOSY CELKEM

7,000
162,500
7,000
0
176,500

Přehled NÁKLADŮ dle zdroje financování PŘÍMĚSTSKÉ
(v celých Kč)
TÁBORY

OSTATNÍ
AKCE
8,000
37,400
3,000
7,700
56,100
OSTATNÍ
AKCE

Osobní náklady - DPP
88,000
0
Materiál – kancelářské potřeby
0
2,500
Materiál – potraviny
63,000
1,000
Materiál – ostatní
3,500
16,000
Nájemné a energie
7,000
1,200
Právní a ekonomické služby
3,000
13,000
Kurzy pro návštěvníky
0
11,400
Ostatní služby – pojištění, inzerce, moderování, aj.
12,000
10,800
Ostatní náklady – poplatky, ČP, dary, aj.
0
200
NÁKLADY CELKEM
176,500
56,100
76%
24%
NÁKLADY v % za střediska

Spolek
NAŠE LÁNY
celkem
15,000
199,900
10,000
7,700
232,600
Spolek
NAŠE LÁNY
celkem
88,000
2,500
64,000
19,500
8,200
16,000
11,400
22,800
200
232,600
100%

VH hlasování: pro 15, proti - 0, zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat.
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6. Návrh úkolů a programu spolku pro rok 2022
• Maškarní merenda
- Vzhledem k nouzovému stavu a zákazu hromadných akcí se akce neuskutečnila.
• Čtení pro celou rodinu
- Vzhledem k nouzovému stavu a zákazu hromadných akcí se akce neuskutečnila.
• Brigáda na dětském hřišti v Lánech
- V jarním termínu se akce neuskutečnila. Možný přesun na podzim 2022.
• Lánský den plný her
- Nepřipravujeme
• Příměstský tábor pro děti
- 18.-22.7.2022 (O LÁNSKÝ POHÁR) a 25.-29.7.2022 (LÁNSKÝ EXPRES)
- pořadatel: spolek (Martina, Jitka)
- kapacita 35 dětí, počet vedoucích 7
- na akci je schválená dotace Obce Lány ve výši 7.000,- Kč.
• Dýňořezání
- sobota 15. října
- pořadatel: spolek (Jana)
- spolupořadatel: Obec Lány
- občerstvení, program pro děti Diskotačení
- na akci je schválená dotace Obce Lány ve výši 4.000,- Kč.
• Lampiónový průvod
- pátek 4. listopadu
- pořadatel: spolek (Anička, Šárka)
- spolupořadatel: SDH TGM Lány, MP Nové Strašecí, Obec Lány
- na akci je schválená dotace Obce Lány ve výši 4.000,- Kč.
• Podzimní vycházka s úklidem lesa
- říjen domluvit se v rámci spolku (Dáša)
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7. Podané žádosti o dotace
• Obec Lány 2022
- Žádost byla podána v březnu 2022 a v dubnu 2022 byla zastupitelstvem schválena částka
15.000,- Kč. Rozděleno na tábory 7.000,- Kč a akce 8.000,- Kč.
V roce 2021 obec schválila a podpořila činnost spolku částkou celkem 32.000,- Kč. Kvůli omezenému provozu
Domečku a zrušení některých akcí z důvodu covidu bylo finálně čerpáno pouze 8.256,- Kč
a vráceno bylo 23.744,- Kč. Vyúčtování roku 2021 bylo řádně odevzdáno v lednu 2022.

• Ostatní
- Na rok 2022 se do doby konání VH žádné další žádosti o dotace nepodávaly.
V roce 2021 byla schválena dotace od MPSV ČR na provoz Klubu pro rodiče a děti – Domeček ve výši 314.529,- Kč.
Vrácena byla částka 12.132,- Kč. Vyúčtování roku 2021 bylo řádně odevzdáno v lednu 2022.
V roce 2021 byla čerpána podpora Antivirus na mzdy v Klubu pro rodiče a děti – Domeček ve výši 46.004,- Kč.

8. Diskuse
•

Spolek v prosinci 2021 oslavil 16. narozeniny.

•

Hřiště u Židovského rybníka v květnu 2022 oslaví 15. let od otevření PO rekonstrukci.

•

Domeček by v lednu 2022 oslavil 15. narozeniny.

•

Kontrolní komise zkontrolovala vedení účetnictví v roce 2020 – Bez závad. Datum kontroly 15.8.2021.
Kontrolní komise zkontroluje vedení účetnictví v roce 2021. Zprávu z kontroly předloží výboru spolku
do 30. září 2022. V případě potřeby bude svolána mimořádná valná hromada.

•

Členství v MAS Svatováclavsko, z.s. Členský příspěvek 200 Kč na rok 2022 bude za náš spolek řádně
uhrazen, jakmile budeme vyzváni. Možnost Dotace pro mzdy DPP na tábory 2023. Více info do konce
roku 2022. Prověří Martina Hořejší.

•

Trvá úkol doplnění stanov: 1. možnost telekonferencí nebo rozhodování per rollam (emailem).

•

Vybavení Domečku bylo darováno: MŠ Lány, ZŠ Ch. G. Masarykové Lány, TJ Sokol Lány, RC Zahrátka
Hostivice, Dětské centrum Kladno Rozdělov.
•

Rozdělení budoucích spolkových akcí mezi členy spolku

•

Maškarní merenda vs. Maškarní na ledě - Simona

•

Čtení pro celou rodinu – Oslovit ZŠ, burzu dál zajistí spolek

•

Brigáda na dětském hřišti v Lánech – Martina a Filip

•

Lánský den plný her – Oslovit TJ Sokol Lány

•

Příměstský tábor pro děti – Martina a Jitka

•

Dýňořezání - Jana

•

Lampiónový průvod – Anička a Šárka

•

Podzimní vycházka s úklidem lesa – Dáša

S
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USNESENÍ Z VALNÉ HROMADY ze dne 29. května 2022

Valná hromada schvaluje:
•

Výroční zprávu za rok 2021 a její zveřejnění na internetových stránkách www.naselany.cz.

•

Roční účetní závěrku za rok 2021. Výsledkem hospodaření spolku Naše Lány v roce 2021
je zisk ve výši 15.462,34 Kč a VH schvaluje jeho převod do vlastního jmění organizace.

•

Výši členských příspěvků pro rok 2022
o Dospělé osoby 300,- Kč a osoby mladší 18 let 50,- Kč.
o Termín pro úhradu příspěvků je do 30. června 2022.

•

Návrh rozpočtu pro rok 2022

Valná hromada bere na vědomí:
•
•
•
•

Informace o počtu členů spolku
Úkoly a program pro rok 2022
Podané žádosti o dotace pro rok 2022
Kontrolní komise zkontrolovala vedení účetnictví v roce 2020 – Bez závad.

Valná hromada ukládá:
•

Zapsala:

Kontrolní komise zkontroluje vedení účetnictví v roce 2021. V termínu do 30. září 2022.

Anna Ulmanová Portová

Ověřovatelé: Jitka Břehová

Martina Hořejší
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PREZENČNÍ LISTINA Z VALNÉ HROMADY ze dne 29. května 2022

Členové spolku
1. Benová Ludmila

On-line

2. Bena Jan

omluven

3. Drastil Josef
4. Drastilová Jana
5. Hořejší Martina
6. Hořejší Miroslav
7. Klimešová Andrea

omluvena

8. Kotzinová Jana

omluvena

9. Krátká Dagmar
10. Moravcová Hana

omluvena

11. Ulmanová Portová Anna
12. Pokorná Markéta

omluvena

13. Chalupová Ivana

omluvena

14. Lounová Veronika

omluvena

15. Švestka Jaroslav

omluven

16. Nováková Veronika
17. Novák Vladimír
18. Bechyňová Slávka

omluvena

19. Břehová Jitka
20. Břeh Petr
21. Šárka Steinbrecher
22. Simona Vypušťák Corradiniová
23. Martina Gottwaldová
24. Filip Gottwald
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