
                              Schválena usnesením VČS ze dne 23.2.2014 
VÝROČNÍ  ZPRÁVA  za 2013 
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 2013 (po VČS 22.2.2013)  

Celkový počet členů – 18, dva vystoupili, dva noví členové vstoupili do sdružení 

Věkový průměr členské základny – 37 roků. 

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 :     Jiří Karbula  

revizor sdružení     :     Ladislav Pospíšil 

 

Zpráva o činnosti sdružení za rok 2013 -   stručný přehled aktivit  

� Oprava trenažéru 

� Tradiční účast zejména malých členů na Tříkrálové sbírce 2013 

� Pomlázková zábava 

� Tříkrálový turnaj ve stolním tenise dětí a mládeže 

� Zahájení údržby NPR Větrníky – mýcení náletových dřevin 

� Velikonoční beseda  – rukodělná dílna a výstava  

� Údržba značení hipostezky a odpočívadel vč.okolí  
� Jarní  gymnastický a voltižní výcvik mladých jezdkyň a jezdců 

� Likvidace popadaných stromů v důsledku vichřice na areálu 

� Volnočasové akce pro s dětmi – lezení na umělé stěně, jezdecký oddíl 

� Celoroční činnost klubu maminek MÁaJÁ 

� Přívesnický tábor2013 – přírodní živly 

� Zapojení dětí,  mládeže a rodičů do ochrany přírody NPR Větrníky  

� Činnost a zajištění provozu Komunitního centra – sousedství v praxi 

� Organizování brigád na údržbě areálu a jeho okolí  

� Výstavba odpočívadla Jarmilka, propagace NPR VĚTRNÍKY, Sečení a úklid luk v rámci  

ochrany a  údržby NPR Větrníky, vzdělávání průvodců a strážců 

� Dostavba sedlovny a skladu 

� Zapojení se na přípravě a realizaci projektů partnerských organizací a obce – Orlí 

hnízdo, In-line turistický přivaděč, MŠ Letonice – zahrada v přírodním stylu, ..   
 

 

 

 



Rozpočet Plán 2013 Skutečnost 2013 Plán 2014

VÝNOSY 1 300 000 653 314 186 240

členské příspěvky 4 200 2 400 4 000

poradenství, administr., vlastní činnost 50 000 42 804 41 000

dary 5 000 0 1 000

dotace / příspěvky - projekty 1 215 800 556 400 88 240

dotace / příspěvky - činnost 50 000 50 000

ost.příjmy dle stanov,úroky,.. 25 000 1 710 2 000

NÁKLADY 1 300 000 628 883 186 240

realizace projektů v daném roce (z dotace) 1 237 500 563 779 149 240

správní,poštovní a ost.f in.poplatky 2 500 3 893 2 000

provozní výdaje (mimo hraz.z dotací) 30 000 46 278 25 000

režijní výdaje-pojištění,PHM,opravy,… 10 000 14 933 10 000

ost.výdaje (spl.půjček) 20 000 0 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 24 431 0

stav peněžních prostř. 85 537 20 777

pohledávky  48 240 0

závazky -23 000 -113 000 0

 

Přehled realizovaných, NEREALIZOVANÝCH a NEPODPOŘENÝCH projektů v roce 2013 

 

� Pomlázková veselice - spoluobnovování zapomenutých tradic (vl.zdroje+partneři) 

� Komunitně = po sousedsku (podpora rodičovských kompetencí JMK) 

� NEMÍT  STŘECHU? .. JÓ TO VADÍ !! – zastřešení víceúčelové haly (EAFRD- PRV MAS, 

Obec) 

� VĚTRNICKÉ ZASTAVENÍ-MEMENTO - podpora rozvoje eko a geoturistických 

destinací (Revolvingový fond MŽP ČR) 

� Po stopách větru - zbudování naučné stezky k NPR Větrníky  (EAFRD- PRV) 

� Rozvoj MTZ 2013 -  PROCYON (program podpory NNO JMK)  

 

Připravované projekty na rok 2014 :  

-   Nemít střechu? .. jó to vadí !! - zastřešení levého křídla hospodářské části (Obec) 
-   Pomlázková veselice - spoluobnovování zapomenutých tradic (vl.zdroje+partneři) 
-   Komunitní centrum PROCYON (JMK prorodinná politika)  

-   Velká rodinná hra v rámci oslav Týdne rodin 
-   EVVO – víkendovky rodin na údržbě Jarmilky a NPR Větrníky 

 

Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2013 

Prezentace dalších záměrů a aktivit na rok 2014 

- pokračování Tanečních, aneb rejdění na dědině 

- stabilizace a zefektivnění činností a zajištění provozu areálu  

- poskytování pomoci novým partnerům při realizaci společných 

projektů 

- organizace oslav svátku sv.Huberta 2014 

- pokračování ve vzdělávání, ochraně a propagaci NPR Větrníky  

 

Poděkování partnerům za spolupráci v roce 2013 

Za partnerství a finanční podporu našich projektů děkujeme : MŽP ČR,  obci Letonice, 

Jihomoravskému kraji, AOPK,  TREMONDI s.r.o.,  Pospíšil&Švejnoha, spol.s.r.o., A-POOL, s.r.o.,  

BALŠÍNEK PETR-TELEKOMUNIKAČNÍ MONTÁŽE 

 

Za účast na aktivitách sdružení děkujeme členům a všem příznivcům sdružení z řad fyzických i 

právnických osob. Zvláštní poděkování za letošní rok pak patří  zastupitelům obce za realizaci 

projektu In-line turistický přivaděč, díky kterému po šesti letech budování volnočasového areálu 

došlo k možnosti zajištění bezbariérového a zpevněného přístupu k areálu a rozšíření možností jeho 

využití. Děkujeme.  

 

Heslo pro rok 2014  … spokojené rodiny, základem jsou dědiny … 


