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19. ledna 2008
Lány, Hotel Classic

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY
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Valnou hromadu (dále jen „VH“) zahájila Jana Drastilová v 16:00 hodin a pověřila
Josefa Drastila jejím dalším vedením (dále jen „předsedající“). Proběhla kontrola
usnášení schopnosti valné hromady a volba dvou ověřovatelů zápisu a osoby sčítající
hlasy.
Ověřovatel Martina Moravcová
Ověřovatel Jana Drastilová
Osoba sčítající hlasy Josef Drastil
VH hlasování: pro - 11, proti - 0, zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat.
Byl přednesen program jednání valné hromady, proti němuž nikdo z přítomných
nevznesl připomínky.
1. Představení nových členů sdružení
Václav Burger, Lány
Ivana Chalupová, Lány
Andrea Klimešová, Lány v nepřítomnosti
2. Změna stanov občanského sdružení
Výbor sdružení předložil VH změnu stanov sdružení. Jelikož se ukázalo, že je třeba
stanovy doplnit a některé skutečnosti změnit. Změnu stanov bylo třeba odhlasovat 2/3
většinou hlasů všech členů sdružení.
VH hlasování: pro -11, proti - 0, zdrželi se hlasování - 0
Změna stanov byla přijata.
3. Volba orgánů sdružení
Dalším bodem jednání byla volba orgánů sdružení v souladu se schválenými
stanovami sdružení. Předsedající obeznámil přítomné, že všichni členové sdružení
se dobrovolně zavazují pracovat pro sdružení bez nároku na odměnu. Členové
výboru jsou voleni na období 2 let. V 16:20 předsedající zahájil a dále řídil volby
výboru sdružení. Volby byly veřejné.
Předsedající seznámil VH s návrhem členů výboru:
předseda
místopředseda
zapisovatel
hospodář
člen výboru

Jana Drastilová
Martina Hořejší
Anna Ulmanová Portová
Ludmila Benová
Martina Moravcová

a vyzval účastníky VH k připomínkování.
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Průběh voleb členů výboru:
Předseda:
kandidát - Jana Drastilová
VH hlasování: pro - 10, proti - 0 , zdrželi se hlasování 1
Místopředseda:
kandidát - Martina Hořejší
VH hlasování: pro -10 , proti - 0 , zdrželi se hlasování 1

NAŠE LÁNY, občanské sdružení | Lesní 498 | 27061 Lány | Fax +420 313 574 809 | sdruzeni@lany.cz | www.lany.cz
Registrace: Ministerstvo vnitra ČR | č.j. VS/1-1/62494/05-R | IČ 27016455 | DIČ CZ27016455
Bankovní spojení | 2258009001 (CZK) | 2400 | eBanka a.s. (Beroun)

Zapisovatel:
kandidát - Anna Ulmanová Portová
VH hlasování: pro -10, proti -0 , zdrželi se hlasování 1
Hospodář:
kandidát - Ludmila Benová
VH hlasování: pro - 11, proti -0 , zdrželi se hlasování 0
Člen výboru:
kandidát - Martina Moravcová
VH hlasování: pro -10, proti - 0 , zdrželi se hlasování 1
Předsedající ukončil volby a vyhlásil výsledky.
Výbor sdružení bude pracovat ve složení:
předseda

Jana Drastilová

místopředseda

Martina Hořejší

zapisovatel

Anna Ulmanová Portová

hospodář

Ludmila Benová

člen výboru

Martina Moravcová

4. Členské příspěvky
Návrh na výši členských příspěvků pro dospělé osoby je 300,- Kč v roce 2008.
Výše členských příspěvků za dětské členy do 18-ti let je 50,- Kč v roce 2008.
VH hlasování: pro - 11, proti - 0, zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat.
Termín pro úhradu příspěvků je do 1. března 2008.
Úhrada členských příspěvků bude probíhat bankovním převodem účet sdružení nebo
vkladem do pokladny sdružení.
V případě přijetí nového člena je termín pro úhradu členských příspěvků stanoven
na 1 měsíc od přijetí člena výborem sdružení.
Příspěvky se platí na období leden-prosinec v plné výši, bez ohledu na to v jakém
období členství vzniklo.
VH hlasování: pro - 11, proti - 0, zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat.
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5. Výroční zpráva 2007
Předsedající všechny přítomné seznámil s podrobnou Výroční zprávou včetně zprávy
o hospodaření v roce 2007. Výroční zpráva 2007 bude zveřejněna na internetových
stránkách sdružení.
6. Úkoly a rozpočet sdružení pro rok 2008
ÚKOLY OS:
 Uspořádat Maškarní merendu - 16. února v lánské sokolovně
 Výtěžek z akce věnujeme na výměnu oken na galerii v lánské sokolovně
VH hlasování: pro - 11, proti - 0, zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat.
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Uspořádat Literární čtení v Muzeu TGM Lány v měsíci březnu po jarních
prázdninách včetně burzy knih
Zorganizovat kreslenou soutěž pro děti „Můj nejoblíbenější hrdina“ se ZŠ Lány
Vystavit kresby „Vývoj lánského zámku“ Ing. Jaromíra Doležala
Výtěžek z burzy knih a darované knihy věnujeme do knihovny ZŠ Lány

VH hlasování: pro - 11, proti - 0, zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat.



Uspořádat III. Lánský den plný her - 17. května na dětském hřišti u Židovského
rybníka
Komu bude věnován výtěžek rozhodne výbor sdružení.

VH hlasování: pro - 11, proti - 0, zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat.




Zúčastnit se Lánských letních slavností – 21. června
Informační stánek sdružení, malování dětí a prodej výrobků z Domečku
Výtěžek bude určen na nákup výtvarných potřeb do Domečku.

VH hlasování: pro - 11, proti - 0, zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat.


Podílet se na organizaci Neckyády - 30. nebo 31. srpna na Židovském rybníce
společně s lánskými modeláři v případě, že se akce uskuteční

VH hlasování: pro - 11 , proti - 0 , zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat.



Uspořádat Hejbni kostrou pro ......................................................., benefiční akce
pro jiný lánský spolek nebo lánskou organizaci v září
Komu bude věnován výtěžek rozhodne výbor sdružení do června 2008

VH hlasování: pro - 11, proti - 0, zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat.


Uspořádat Lampiónový průvod – 2. listopad (svátek zemřelých)

VH hlasování: pro - 11, proti - 0, zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat.
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Vstup do sítě Mateřských center. Nabízí nám právní a účetní poradenství,
vzájemnou výměnu zkušeností, budeme mít možnost ucházet se o grant P&G
RAKONA - Nadace VIA. Roční členský příspěvek činí 1000,- Kč

VH hlasování: pro - 11, proti - 0, zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat.



Zajištění provozu Domečku jako hlavní činnosti v tomto roce
Budeme se i nadále ucházet o granty, příspěvky atd. na provoz Domečku
a na výměnu oken v Domečku

VH hlasování: pro - 11, proti - 0, zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat.
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Při rekonstrukci dětského hřiště ve Vašírově poskytnout podporu OÚ Lány
a vašírovským rodičům
Informační schůzka bude 26. ledna 2008

VH hlasování: pro - 11, proti - 0, zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat.
NÁVRH ROZPOČTU OS
Občanské sdružení obdrželo písemnou nabídku na podporu činnosti sdružení v roce
2008 od firmy České lupkové závody a.s. Žádost je nutné zaslat do 15. února 2008.
Výbor sdružení navrhl požádat o částku 20.000,- Kč na činnost sdružení.
VH hlasování: pro - 11, proti - 0, zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat.

podané žádosti o příspěvky
a dotace pro rok 2008

program

Podpora prevence soc. vyloučení
- Domeček
Program podpory rodiny
Středočeský kraj - Humanitární fond
- Domeček
MPSV ČR

Středočeský kraj – FSVČ

Podpora činnosti Domečku

OÚ Lány

Příspěvek na činnost sdružení
celkem
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požadovaná
částka
123 900 Kč
39 000 Kč
25 200 Kč
bude podáno
20 000 Kč
208 100 Kč

NÁVRH ROZPOČTU 2008
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Disponibilní finanční prostředky - převod z roku 2007

47 989 Kč

Investiční náklady 2008 - Instalace zavlažovacího systému

- 60 000 Kč

Výsledek hospodaření 2008 - projekt hřiště Lány

- 12 011 Kč

Disponibilní finanční prostředky - převod z roku 2007

24 062 Kč

Výnosy ze vstupného, výuky angličtiny a členských příspěvků

55 000 Kč

Předpokládaný výtěžek z Maškarní merendy

15 000 Kč

Předpokládaný výtěžek z Letních lánských slavností

2 000 Kč

Předpokládaný výtěžek z Voňavého adventu
Provozní náklady - nájemné, výměna oken, materiál pro výtvarnou
a keramickou dílnu, ostatní vybavení Domečku

1 000 Kč
- 224 000 Kč

Propagace, školení, kursy, poplatek síti MC, pojištění, aj.

- 18 000 Kč

Podaná žádost - MPSV ČR - Domeček

123 900 Kč

Podaná žádost - Středočeský kraj, Humanitární fond - Domeček

39 000 Kč

Podaná žádost - Středočeský kraj, FSVČ - Domeček

25 200 Kč

Výsledek hospodaření 2008 - projekt Domeček

43 162 Kč

Disponibilní finanční prostředky na projekt hřiště Vašírov

0 Kč

Příspěvky a dotace + Výtěžky z benefičních akcí - Investiční nákl.

0 Kč

Výsledek hospodaření 2008 - projekt hřiště Vašírov

0 Kč

Ostatní disponibilní finanční prostředky - převod z 2007

5 288 Kč

Předpokládaný výtěžek z Literárního odpoledne pro ZŠ Lány

1 500 Kč

Předpokládaný výtěžek z akce III. lánský den plný her
Neckyáda
Předpokládaný výtěžek z Hejbni kostrou pro …
Lampiónový průvod
Bude podána žádost k OÚ Lány – příspěvek na činnost sdružení
Členské příspěvky 2008 (mimo část přidělenou Domečku)
Finanční výnosy 2008 - úroky
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částka

Finanční náklady 2008 - poplatky
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2008

10 000 Kč
0 Kč
20 000 Kč
0 Kč
20 000 Kč
2 500 Kč
150 Kč
-550 Kč
90 039 Kč

7. Návrh znění usnesení dnešní valné hromady
Valná hromada schvaluje:





Změnu stanov občanského sdružení
Volbu orgánů sdružení
Výše členských příspěvků pro rok 2008 a termíny úhrady
Úkoly a návrh rozpočtu pro rok 2008

Valná hromada bere na vědomí:



Výroční zprávu 2007
Představení nových členů sdružení
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8. Diskuse
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Během diskuse proběhla registrace přihlášek nových členů občanského sdružení.
V diskusi vystoupil:


Ludmila Benová navrhla zavedení členských průkazů do kterých by se
potvrzovala úhrada členských příspěvků. Ostatní členové s návrhem nesouhlasili.



Jana Drastilová vyzvala všechny, aby navrhli jak vyřešit problém se zastřešením
pro venkovní akce. Přihlásil se Martin Frolík s návrhem zakoupit vyřazený
vojenský stan v ARMY SHOPU. Druhý návrh měl Miroslav Hořejší a to pokračovat
se zahradními altány, ale zakoupit vlastní.



Jana Drastilová připomněla všem, že sdružení má stále problém při pořádání akcí
s nízkým počtem členů sdružení, kteří zabezpečují chod akce: stanoviště, přípravy
akce atd. Navrhla, pokusit se domluvit s lánskými spolky, které nevyvíjí vlastní
činnost na spoluúčasti na našich akcích.

Valnou hromadu občanského sdružení Naše Lány ukončil předsedající v 18:40 hodin.
Zapsal:

Anna Ulmanová Portová

Ověřovatelé:

Martina Moravcová
Jana Drastilová

19. ledna 2008
Lány, Hotel Classic

PREZENČNÍ LISTINA valné hromady
1. Benová Ludmila Ing.
2. Bena Jan Ing.
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3. Brezíková Marie
4. Burger Václav
5. Drastil Josef
6. Drastilová Jana
7. Hořejší Martina
8. Hořejší Miroslav Ing.
9. Klimešová Andrea
10. Kotzinová Jana Ing.
11. Krátká Dagmar
12. Moravcová Martina Ing.
13. Moravcová Hana Ing.
14. Ulmanová Portová Anna
15. Pokorná Markéta
16. Chalupová Ivana
Další účastníci VH:
Veronika Šulcová, Andrea Kubová, Přemek Mariáš, Martin Frolík,
Martina Burgerová
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