
VÝNOSY Kč

Hlavní činnost 99 400

členské příspěvky 2 400

vlastní činnost 42 000

dotace 0

příspěvek obce 55 000

ostatní (úroky,b.bonusy,…) 0

Vedlejší činnost 7 500

VÝNOSY CELKEM 106 900

NÁKLADY Kč

Hlavní činnost 107 329

realiz.projektů 55 000

vlastní činnost 50 208

režijní nákl. 2 121

ost.náklady (bank.pop.,repre,..) 0

Vedlejší činnost

NÁKLADY CELKEM 107 329

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -429

                              Schválena usnesením VČS ze dne 30.5.2021 
VÝROČNÍ  ZPRÁVA  za 2020 
Cíle spolku  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 2020 (po VČS 15.3.2020)  

Celkový počet členů 12, jedna členka odstoupila 

Na schůzi byli zvoleni členové nové Výkonné rady sdružení (dále jen 

rady) ve složení :  

předseda  :    Ing. Jiří Pospíšil 

místopředseda : Ing. Matěj Pospíšil 

člen rady  :     Pospíšilová Daniela 

člen rady  :     Radek Knesl  

člen rady  :     Mgr. Vojtech Baláž, PhD. 

revizor sdružení     :     Marek Chelík , DiS. 

 

Zpráva o činnosti sdružení za rok 2020 -   stručný přehled 

aktivit  

 Rukodělná dílna – výuka řezbářství, pletení 

 Údržba areálu a techniky, opravy areálu – dokončení hromosvodu 

 Společná akce - Ukliďme Letonice 

 Demontáž a ukončení provozu lanové dráhy Amálka 

 Přívesnický tábor 2020 – dva běhy 

 Vzdělávací dny partnerských škol – Prameny Rousínov, MŠ Komořany 

 Rukodělná tvorba dětí a dospělých na letonickém betlému – výstava 

 Příprava projektové žádosti projektu Rukodělná Coolna  

 Údržba odpočívadla Jarmilka a odpočívadel 1.KR hipostezky 

 

Přehled NEREALIZOVANÝCH - NEPODPOŘENÝCH projektů v roce 2020 

 MTZ Procyon 2020 – údržba a rozvoj areálu  
 Výstavba  zastřešené haly v rámci neformálního vzdělávání -IROP

  
Připravované projekty a témata na rok 2021 :  

 MTZ Procyon 2021 – údržba a rozvoj areálu  (JMK) 

 Výstavba rukodělné Coolny (MAS Vyškovsko-PRV) 

 Zapojení do projetku Živá voda-živé Letonice (vzdělávání a zapojení  

veřejnosti do zadržování a využívání dešťových vod, výsadba zeleně) 

 Zapojení da partnerských projektů – škola Prameny, Skaut Štíty,.. 

Zpráva o hospodaření spolku za rok 2020                                                                                                                                                   

 

Heslo pro rok 2021       … KDO, když ne my? KDY, když ne teď ? … 

http://www.procyonletonice.cz/

