VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009
Cíle občanského sdružení PROCYON :

www.procyonletonice.cz

- Vedení svých členů k dodržování etických, estetických a morálních pravidel
- Participace dětí a mládeže na rozvojových aktivitách v obci a okolí
- Organizování volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých vč. zdravotně postižených
dětí a jejich rodičů
- Hipoterapie, canisterapie
- Pořádání kulturních a sportovních akcí
- Obnova a udržování lidových tradic včetně ochrany památek, kult. hodnot a krajinného rázu
- Výchova občanů ke spoluzodpovědnosti za stav životního prostředí - ochrana přírody a krajiny
- Podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni - mezisektorové spolupráce
- Vzdělávací, poradenská a lektorská činnost
- Budování, provozování a údržba zařízení a vybavení potřebných pro náplň činnosti
Členská základna a zvolené vedení pro rok 2009 (po VČS 26.1.2009)
Přijetí 4 nových členů ke 12 stávajícím. Celkový počet členů – 16.
Věkový průměr členské základny – 34,62 roku.
Na schůzi byli zvoleni členové nové Výkonné rady sdružení (dále jen rady) ve složení :
předseda sdružení : Ing.Pospíšil Jiří
člen rady sdružení : Ing.Ivana Hofmanová
člen rady sdružení : Pospíšilová Daniela
člen rady sdružení : Marek Chelík
člen rady sdružení : Mgr.Hana Kantorová
a revizor sdružení : Ladislav Pospíšil





















Zpráva o činnosti sdružení za rok 2009 - stručný přehled aktivit
Každoroční účast zejména malých členů (MRAVENCŮ) na Tříkrálové sbírce 2009
Úklid areálu – odstraňování větví z louky a prostoru stavby
Výstavba staveb koňské stanice – přestěhování koní, výcvik
Pravidelný jarní úklid Mravenců v Uličce
Realizace projektu z Programu prevence kriminality – „Kdo si hraje a pracuje ...nevraždí „ díky
finanční podpoře získané z rozpočtu JMK a Obce Letonice
Výstavba ohrazení volnočasového areálu a výsadba zeleně
Pořízení a údržba technického vybavení
Reprezentace Obce a PROCYONu v běhu v rámci seriálu Dlouhá míle v Lulči a X-terra ve Slavkově 2. ,4. a 1. místo
Zahájení provozu a údržba První koňské regionální hipostezky
Prezentace Obce a PROCYONu v rámci návštěv – SO Mariánskolázeňsko a setkání manažerů MAS
ČR na našem území
Otevření mateřského centra, kurz výuky angličtiny (klub maminek)
Zahájení výcviku koní a jezdců, organizace Dne koní (jezdecký klub)
Uspořádání Druhého mistrovství Obce v lezení na umělé stěně, organizace návštěvy
Slavkovských mládežníků na PROCYONu, organizace a účast na prevenci kriminality (klub volnoč.
aktivit)
Filmové natáčení výsledků naší práce a publicita činnosti
Organizace kulatého stolu s mládeží na téma : „ jaký život by chtěla a mohla žít v Letonicích „
Vyúčtování vč. profinancování projektů 2009 a příprava žádostí na dotace pro 2010
Získání většinové podpory zastupitelů Obce pro zapojení Letonic do řídících a finančních struktur
MAS Společná cesta a SO Větrník
Nabídka spolupráce pro ostatní organizace na přípravě projektů financovatelných ze SPL
(Strategický plán Leader) v rámci MAS Společná cesta a SO Větrník

Přehled realizovaných, nepodpořených a připravovaných projektů
Aktualizace projektu Koňská stopa v dětských srdcích – MŠMT
Kdo si hraje … nevraždí - projekt prevence kriminality v obci z programu JMK
Ustanovení a zahájení činnosti klubu maminek MÁaJÁ – zprovoznění a vybavení klubu v MŠ
Ustanovení a zahájení činnosti jezdeckého klubu Procyon – příprava koní, jezdců a projektů
Ustanovení a zahájení činnosti klubu volnočasových aktivit PROCYON – využívání zařízení areálu díky
zapojení mládeže do aktivit klubu
Příprava projektů na rok 2010 :
- 1.KOŃSKÁ REGIONÁLNÍ II.ETAPA – příprava projektové žádosti na pokračování výstavby dalších 9,1 km
dlouhé regionální hipostezky s naučnou stezkou o místních zajímavostech – PRV 2007-2013 na území
obcí Podbřežice a Komořany (směr Olšany)
- Opětovné podání aktualizovaného projektu „Koňská stopa v dětských srdcích“ - MŠMT
- A CO DĚTI? .. MAJÍ SI KDE HRÁT! – výstavba klubovny a sociálního zařízení areálu – PRV 2007-2013,MAS
Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2009
Návrh rozpočtu

plán 2009

PŘÍJMY

skutečnost

761 699

Členské příspěvky

591 054

2 400

3 000

Poradenství-administrace-propagace

40 000

5 000

Dary (partneři)

40 000

35 000

654 299

427 429

25 000

30 103

Investič ní dotace /projekty)
Provozní dotace ( ostatní příjmy, dary)
Půjč ka

0

2 500

Ostatní (převody, úroky)

0

88 022

VÝDAJE

761 699

567 336

Investič ní výdaje (projekty)

654 299

143 028

5 000

2 978

Správní, poštovní a ostatní poplatky
Režije vč .pojištění,PHM,opravy strojů, ost.

10 000

Neinvestič ní - provozní výdaje (i projekty)
Ostatní (dary, splátky půjč ek, převody)
DOSAŽENÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

2 719
13 111

92 400

405 500

0

23 718

Závazky a pohledávky

Prezentace záměrů na rok 2010
- podpora rozvoje obce Letonice a jejích NNO v rámci partnerství, organizace tématických kulatých stolů
- spolupráce se SO Větrník a MAS Společná cesta
- výstavba klubovny sdružení v rámci realizace projektu – A CO DĚTI? .. MAJÍ SI KDE HRÁT!
- zahájení výcviku jízdy na koni za podpory projektu - „Koňská stopa v dětských srdcích“ (MŠMT – mládež)
- organizace DNE KONÍ 2010
- dokončení povrchu kruhové jízdárny a výroba skokového vybavení
- výstavba venkovního ustájení, příjezdové komunikace, skladových prostor
- vybavení volnočasového areálu - lavičky a ostatní mobiliář vč.údržby všeho již zbudovaného
- podpora činnosti stávajících klubů
- příprava pro založení nových klubů – kynologický, seniorů
- vytvoření a provoz webových stránek sdružení
Poděkování partnerům za spolupráci v roce 2009
Za partnerství a finanční podporu našich projektů formou dotací a darů děkujeme : Jihomoravskému
kraji, obcím Letonice, Dražovice, Komořany, Podbřežice, Svazku obcí Větrník, ŘKF Letonice,
EKODLAŽBA,s.r.o., A-POOL,s.r.o., Pospíšil&Švejnoha, spol.s.r.o.
Za účast na aktivitách sdružení pak všem členům sdružením a jejich rodinám, stejně jako příznivcům
sdružení z řad fyzických i právnických osob v obci Letonice, dodavatelům prací a zvláště pak mládeži,
která se v roce 2009 aktivně zapojila do výstavby svého volnočasového areálu u nás doma v Letonicích.

Heslo pro rok 2010

…

Naše srdce bijí pro Letonice

…

