9. dubna 2017
Klub pro rodiče a děti - Domeček, Lány

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY
Valná hromada byla svolána pozvánkou dne 13. března 2017 předsedou spolku Janou Drastilovou. Valnou
hromadu (dále jen „VH“) spolku Naše Lány (dále jen „spolek“) zahájila Jana Drastilová 9. dubna 2017
ve 14:30 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 2016
• Volba výboru spolku na další 3 roky
• Volba kontrolní komise spolku na další 3 roky
• Výše členských příspěvků a termín jejich úhrady pro rok 2017
• Projednání a schválení úkolů a programu spolku pro rok 2017
• Návrh rozpočtu pro rok 2017
• Diskuze
1. Kontrola usnášeníschopnosti
Proběhla kontrola usnášení schopnosti VH.
Přítomných je 12 členů starších 18 let z celkového počtu 21.
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
Dagmar Krátká
Jitka Břehová

VH hlasování: pro 12, proti - 0 , zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat.
3. Informace o počtu členů
Spolek má k dnešnímu dni 21 členů starších 18 let a 13 dětských členů.
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4. Předložení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření v roce 2016
Předsedající všechny přítomné seznámila s podrobnou Výroční zprávou o činnosti a hospodaření v roce
2016. Výroční zpráva byla schválena a bude zveřejněna na internetových stránkách spolku.
VH hlasování: pro 12, proti – 0, zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat.
VH schvaluje účetní závěrku za rok 2016. Ztráta ve výši Kč 5.822,88 Kč, bude převedena po schválení VH
jako snížení vlastního jmění.
VH hlasování: pro 12, proti - 0, zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat.
5. Volba výboru spolku 2017-2020
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
Ludmila Benová
Ivana Chalupová

Průběh voleb
Předseda:
kandidát - Jana Drastilová
VH hlasování: pro - 11, proti - 0, zdrželi se hlasování - 1
Místopředseda:
kandidát - Martina Hořejší
VH hlasování: pro - 11, proti - 0, zdrželi se hlasování -1
Zapisovatel:
kandidát - Anna Ulmanová Portová
VH hlasování: pro - 11, proti - 0, zdrželi se hlasování - 1
Hospodář:
kandidát - Ludmila Benová
VH hlasování: pro - 11, proti - 0, zdrželi se hlasování - 1
Člen výboru:
kandidát – Ivana Chalupová
VH hlasování: pro - 11, proti - 0, zdrželi se hlasování - 1
Předsedající seznámil VH s návrhem členů Kontrolní komise a vyzval účastníky VH k připomínkování.
předseda
místopředseda
zapisovatel
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Jana Kotzinová
Veronika Šulcová
Jitka Břehová

Průběh voleb
Předseda:
kandidát - Jana Kotzinová
VH hlasování: pro - 11, proti - 0, zdrželi se hlasování - 1
Místopředseda:
kandidát – Veronika Šulcová
VH hlasování: pro - 12, proti - 0, zdrželi se hlasování - 0
Zapisovatel:
kandidát – Jitka Břehová
VH hlasování: pro -11, proti - 0, zdrželi se hlasování - 1
Předsedající ukončil volby a vyhlásil výsledky.
6. Výše členských příspěvků a termín jejich úhrady v roce 2017
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 31. května 2017. 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 12, proti - 0, zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat.
7. Projednání a schválení úkolů a programu spolku pro rok 2017
•
•
•
•

Novoroční vycházka
uskutečnila se v neděli 1. ledna, účastnilo se 40 osob
trasa vedla tradičně po naučné stezce ke krmelci a pak dále okolo obůrky za Bertou
pořadatel: spolek

•
•
•
•
•

Maškarní merenda
sobota 28. února v lánské sokolovně, účast 123 dětských a 24 dospěláckých masek
hlavní program zajistil tým Diskotačení
pořadatel: spolek
spolupořadatel: Vlastenecko dobročinná obec baráčníků Lány Vašírov, TJ Sokol Lány

•
•
•
•
•
•
•

Čtení pro celou rodinu
neděle 26. března v Muzeu T. G. M. Lány
pořadatel: spolek
spolupořadatel: Muzeum T. G. M. Lány, Základní škola Lány, Obec Lány, MŠ Lány
součástí akce byla výtvarná soutěž věnovaná dílu Miloše Macourka a Jiřího Trnky
nechyběla burza knih, výtvarná dílna pro děti
dar z akce 10.174,- Kč knih věnujeme ZŠ Ch. G. Masarykové Lány
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• Brigáda na dětském hřišti v Lánech
• neděle 23. dubna
• pořadatel: spolek
• ze zkušeností z loňského roku je potřeba se vyhnout společné brigádě spolků na Den země. Ve stejný
termín uklízeli všechny spolky, účast byla velmi nízká.
• Lánský den plný her
• sobota 10. června na dětském hřišti u Židovského rybníka
• pořadatel: spolek
• spolupořadatel: SDH TGM Lány, Modelářský klub Lány a okolí, Vlastenecko dobročinná obec baráčníků
Lány-Vašírov, Obec Lány, TJ Sokol, Sportovní stáj Lány Vašírov
• výtěžek z akce bude použit na provoz Domečku.
•
•
•
•
•
•

Příměstský tábor pro děti
24.-28.7. (Detektivové) a 31.7.- 4.8. 2017 (Harry Potter)
pořadatel: spolek
sleva pro členy spolku Naše Lány 200 Kč / každé dítě
navýšena kapacita na 34 děti, navýšen počet vedoucích na 7
zkontrolovat stav kol na cyklovýlet a vyzkoušet testovací jízdou schopnost dítěte výlet absolvovat

•
•
•
•

Dýňořezání (Podzimní prázdniny 26- 27.10., Dušičky 2.11.)
sobota 14. října
pořadatel: spolek
spolupořadatel: Obec Lány

•
•
•
•
•

Lampiónový průvod
pátek 20. října (před posunutím času, bude světlo, posunout start na 18:30)
ohňostroj obec
pořadatel: spolek
spolupořadatel: SDH TGM Lány, MP Nové Strašecí, Obec Lány

• Podzimní vycházka s úklidem lesa
• říjen domluvit se ve spolku, zda bude nebo nebude
•
•
•
•

Voňavý advent
prosinec v lánské sokolovně
zúčastníme se s prodejním stánkem a výtvarnou dílnou pro děti
pořadatel: Obec Lány

•
•
•
•
•
•

Klub pro rodiče a děti – Domeček
Získání nových a udržení stávajících klientů Domečku.
Zvýšení návštěvnosti jednotlivých aktivit.
Zvážit reklamu Domečku ve zpravodajích okolních obcí.
Zachování stávající nabídky aktivit s pečlivým sledováním návštěvnosti.
Vzdělávání zaměstnanců i dobrovolníků.

VH hlasování: pro 12, proti – 0, zdrželi se hlasování – 0
Návrh byl přijat.
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8. Členství v MAS Svatováclavsko, z.s.
Členský příspěvek 200 Kč na rok 2016 i 2017 byl za náš spolek řádně uhrazen Projekt Způsobilé výdaje.
MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. 2015 - 2020 je spolufinancován Evropskou unií.
Dne 7.4.2017 bylo podáno vypořádání připomínek řídících orgánů z věcného hodnocení Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z s.
2016 stále probíhá hodnocení dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
Dne 7.12. 2015 bylo vydáno Osvědčení o splnění standardů MAS (Standardizace). MAS splňuje požadavky
stanovené Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020.
6.11. 2015 Integrovaná strategie území MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. dostává konečnou podobu. Podle
předběžných alokací (resp. kolik bude k dispozici peněz ze tří operačních programů pro roky 2016 - 2022,
s proplacením do roku 2023), bude mít MAS k dispozici kolem 30 mil. Kč. Tyto finanční prostředky budou
rozděleny do jednotlivých opatření.
Bude-li naše strategie schválena, budeme mít možnost čerpat z následujících operačních programů:
Integrovaný regionální operační program (IROP), Zaměstnanost a Program rozvoje venkova (PRV). Tento
primární dokument pro celé období jsme rozdělili do částí podle příslušné metodiky a jednotlivé opatření
budou v těchto prioritních oblastech:
1. Školní a předškolní vzdělávání včetně mimoškolních aktivit
2. Podpora rozvoje infrastruktury a občanské vybavenosti
3. Rozvoj a podpora integrovaného záchranného systému
4. Území jako stvořené pro život i cestovní ruch
5. Podpora malého a středního podnikání
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9. Návrh rozpočtu pro rok 2017
Rozpočet organizace byl pro rok 2017 sestaven jako vyrovnaný.
Přehled VÝNOSŮ dle zdroje financování
(v celých Kč)

DOMEČEK
celkem

Úřad práce v Kladně - dotace

537 430 Kč

95 700 Kč

633 130 Kč

30 000 Kč

Příjmy od uživatelů a výtěžky z pořádaných akcí

223 000 Kč
0 Kč

Sponzorské dary
Členské příspěvky

6 950 Kč

Ostatní příjmy - úroky z BÚ
VÝNOSY CELKEM
Přehled NÁKLADŮ dle zdroje financování
(v celých Kč)

23 Kč

277 457 Kč
0 Kč
35 000 Kč
304 000 Kč
9 700 Kč
6 950 Kč
23 Kč

0 Kč

Obec Lány - dotace

DOMEČEK
celkem

6 150 Kč

27 600 Kč
20 500 Kč

68 060 Kč
26 650 Kč

537 430 Kč
85%

95 700 Kč
15%

633 130 Kč
100%

Osobní náklady - DPP

108 000 Kč
550 Kč
6 500 Kč

Materiál – vybavení

17 000 Kč

Materiál – potraviny

53 000 Kč

Materiál – ostatní

11 997 Kč

Cestovné

0 Kč

Nájemné

101 750 Kč

Poštovné

433 Kč

Právní a ekonomické služby
Školení a kurzy - vzdělávání lektorů
Kurzy, besedy a přednášky pro návštěvníky
Ostatní služby – pojištění, inzerce, moderování,
aj.
Ostatní náklady – poplatky, ČP, dary, aj.
NÁKLADY CELKEM
NÁKLADY v % za střediska

NAŠE LÁNY,
z.s. celkem

133 890 Kč
108 000 Kč
550 Kč
6 500 Kč
17 000 Kč
65 500 Kč
36 997 Kč
0 Kč
111 750 Kč
533 Kč
6 800 Kč
0 Kč
50 900 Kč

133 890 Kč

Materiál – kancelářské potřeby

OSTATNÍ
AKCE celkem

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
12 500 Kč
25 000 Kč
0 Kč
10 000 Kč
100 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Osobní náklady - pracovní smlouvy
Osobní náklady - ostatní sociální náklady

NAŠE LÁNY,
z.s. celkem

0 Kč
0 Kč
5 000 Kč
81 000 Kč
9 700 Kč
0 Kč
0 Kč

277 457 Kč

MPSV - dotace

OSTATNÍ
AKCE celkem

6 800 Kč
0 Kč
50 900 Kč
40 460 Kč

VH hlasování: pro 12, proti -0, zdrželi se hlasování -0
Návrh byl přijat.
Podané žádosti o dotace a příspěvky
-

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Rodina 2017
Domeček – provozní náklady – podáno v říjnu 2016 o dotaci ve výši 426.871 Kč. Dotace byla schválena
v březnu 2017 ve výši 277.457 Kč. V březnu byl také odeslán upravený rozpočet a nyní čekáme na smlouvu.
V roce 2016 bylo u MPSV žádáno na rozšíření projektu o 6 nových aktivit a v roce 2017 v nich pokračujeme. (1) Rodinné
a pedagogicko-psychologické poradenství, (2) Personální a mzdové por., (3) Právní por., (4) Laktační por., (5) Diskusní
skupinu, (6) Neutrální prostor pro setkávání a předávání dětí mezi rodiči např. po rozvodu nebo i před a během
rozvodového řízení, v případě odloučení rodičů apod. V roce 2016 byl projekt podpořen částkou 228.139 Kč. Část
dotace 4.783 Kč byla 01/2017 vrácena, protože jsme prostředky na dopravu při školení správce nevyčerpali.
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-

Úřad práce ČR – pracoviště Kladno, VPP
Smlouva nebyla prodloužena / podepsána nová, protože už nelze opakovaně podpořit stejnou osobu.
Rozhodli jsme se, že od ledna 2017 zaměstnáme Simonu Pisklákovou, která v roce 2016 absolvovala
rekvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách, s její prací jsme spokojení a důvěřujeme jí. Náklady na
její mzdu zahrneme alespoň částečně do žádosti o dotaci MPSV 2017.
Správce Domečku – mzdové náklady – v roce 2016 podpořeno částkou 10.000 Kč/měsíc. Smlouva skončila 31.10.2016.
V roce 2016 čerpáno celkem 96.080 Kč.

-

Obec Lány
Domeček – provozní náklady, tábory a akce. Žádost byla podána v březnu 2017 ve výši 35.000 Kč na rok
2017. Vyúčtování roku 2016 bylo řádně odevzdáno v lednu 2017. Zastupitelstvo obce rozhodne 04/2017.
V roce 2016 schváleno a podpořeno částkou celkem 30.000 Kč.

- Středočeský kraj
Žádosti o dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu bude možné
podávat v termínu od 18. dubna 2017 do 24. dubna 2017. Žádost pravděpodobně nebudeme podávat.
V minulých letech SK oznamoval až v druhé polovině roku, zda byla dotace přidělena či nikoli. Nemůžeme
tak dlouho čekat. MPSV i Obec Lány se vyjadřují nejpozději v dubnu předmětného roku.
10. Diskuse
• Spolek v prosinci 2016 oslavil 11. narozeniny.
• Hřiště u Židovského rybníka slaví 10. let od otevření po rekonstrukci.
• Kontrolní komise zkontroluje vedení účetnictví v roce 2016. Zprávu z kontroly předloží výboru
spolku do 31. května 2017. V případě potřeby bude svolána mimořádná valná hromada.
• Jana Drastilová informovala o pokračování projektu „Šárka“ v roce 2016.
• Jana Drastilová informovala o projektu „Naučná stezka“.
• Ivana Chalupová navrhla vyvolat veřejnou diskusi nad úpravou veřejného prostranství pod ulicí
Za Humny.
• EET pro spolek.

Předsedající všem přítomným poděkovala a ukončila valnou hromadu spolku v 18:00.
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USNESENÍ Z VALNÉ HROMADY ze dne 9. dubna 2017
Valná hromada schvaluje:
•

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

•

Výroční zprávu za rok 2016 a její zveřejnění na internetových stránkách www.naselany.cz.

•

Roční účetní závěrku za rok 2016. Ztráta ve výši Kč 5.822,88 Kč, bude převedena jako
snížení vlastního jmění.

•

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 2017
o Dospělé osoby 300 Kč a osoby mladší 18 let 50 Kč.
o Termín pro úhradu příspěvků je do 31. května 2017.

•

Úkoly a program pro rok 2017

•

Návrh rozpočtu pro rok 2017

Valná hromada bere na vědomí:
•

Informace o počtu členů spolku

Valná hromada ukládá:
•

Kontrolní komise zkontroluje vedení účetnictví v roce 2016. V termínu do 31. května 2017.

Zapsala:
Anna Ulmanová Portová
Ověřovatelé:
Dagmar Krátká
Jitka Břehová
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PREZENČNÍ LISTINA Z VALNÉ HROMADY ze dne 9. dubna 2017

Členové spolku
1. Benová Ludmila

Omluvena

2. Bena Jan

Omluvena

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

Omluvena

8. Kotzinová Jana
9. Krátká Dagmar
10. Moravcová Hana

Omluvena

11. Ulmanová Portová Anna
12. Pokorná Markéta

Omluvena

13. Chalupová Ivana
14. Lounová Veronika

Omluvena

15. Mariašová Andrea

Omluvena

16. Švestka Jaroslav

Omluven

17. Novák Vladimír

Omluven

18. Bechyňová Slávka
19. Břehová Jitka
20. Břeh Petr
21. Šárka Steinbrecher
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