Zápis
28. ledna 2007
Lány, Křivoklátská 474

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU
Výbor občanského sdružení (dále jen „OS“) NAŠE LÁNY se sešel v plném počtu svých členů,
již v novém složení. Jednání zahájila Jana Svobodová. Byl přednesen program jednání.
Výbor projednal následující body:
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1. Přijetí nových členů sdružení a vydání osvědčení o členství
•

Výbor schválil: přijetí Marie Brezíkové, Markéty Pokorné a Dagmar Krátké do OS.

•

Výbor ukládá: Janě Svobodové vyhotovit a nechat potvrdit „Osvědčení“ pro nové
členy OS č. 13-15.

2. Finanční zpráva
•

Stav účtu sdružení: 188 179,37 Kč ke dni 28. ledna 2007 (dary na dětské hřiště
a klub pro rodiče a děti Domeček).

•

OS podalo žádost o grant v druhém pololetí roku 2006 a měsící lednu 2007:
o

Nadace Oranžové Energie ČEZ, regionální projekty (Domeček)

o

Krajský úřad Středočeského kraje, Fond sportu a volného času (Domeček)

o

Nadace Divoké husy, Benefice s divokými husami (Maškarní merenda pro
Domeček)

o

Nadace Partnerství, Strom Života – Místo pod stromy (Úprava okolí dětského
hřiště a Židovského rybníka)

o

Žádost o příspěvek z rozpočtu obce Lány (činnost OS)

3. Zpráva z činnosti OS za druhé pololetí roku 2006
•

Hejbni kostrou pro sokolovnu (září 2006)

•

Dětské promítání (1x měsíčně v Muzeu TGM)

•

Lampiónový průvod (listopad 2006)

•

Spolupráce s MŠ Lány paní Vaněčkovou

•

Mimořádná Valná hromada OS (ukončení členství v OS, volba nových členů výboru
OS)

4. Úkoly OS pro rok 2007

1

•

Aktivní účast v grantových řízeních

•

Připravit naplánované akce (viz program akcí na webu sdružení)

•

Projekt Obnovy dětského hřiště v roce 2007

•

o

Leden až duben – realizovat dokončující práce (nový plot, doplnění dřevěného
mobiliáře, dokončení povrchu nového vchodu na hřiště a montáž osvětlení
hřiště)

o

Květen – slavnostní otevření hřiště ve spolupráci s obcí Lán

Projekt Klub pro rodiče a děti - Domeček v roce 2007
o

•

Zvážit vstup do Sítě mateřských center "MC"
o
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•

2

Síť MC v ČR (koordinační centrum pro MC) poskytuje svým členům podporu
a metodické vedení. Podporuje vzájemnou spolupráci MC, výměnu informací
a zkušeností. Členský příspěvek na rok činí 1000 Kč.

Trika OS
o

•

Pravidelný provoz herny, vyhledávání odborníků pro besedy a přednášky,
pořádání výtvarných dílniček, hledání aktivních maminek pro případné rozšíření
služeb v Domečku.

všichni členové souhlasí s výrobou nových triček v souvislosti s výměnou loga
OS. Pořizovací cenu trička uhradí každý člen z vlastních zdrojů.

Zvážit vstup do RS Křivoklátsko
o

RS Křivoklátsko je zakládajícím členem MAS Srdce Čech.

o

RS nám může pomoci ucházet se o prostředky z EU (poradí nám), ale pouze v
programu LEADER v rámci 4. osy schváleného Programu rozvoje venkova.

o

Příspěvek členů je 100,- Kč za kalendářní rok.

Výbor občanského sdružení NAŠE LÁNY začal v 16:00 hodin.
Výbor občanského sdružení NAŠE LÁNY skončil ve 18:30 hodin.
Zapsala: Ing. Martina Moravcová

