Schválena usnesením VČS ze dne 26.3.2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA za 2016
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 2016 (po VČS 3.4.2016)
Celkový počet členů – 21, čtyři členové v roce 2016 ukončili členství, jeden přistoupil
Věkový průměr členské základny – 38 roků.
Na schůzi byli zvoleni členové nové Výkonné rady sdružení (dále jen rady) ve složení :
předseda : Ing. Jiří Pospíšil
místopředsedkyně : ing. Eva Míčová, PhD.
člen rady : Dana Kolozsiová
člen rady : Pospíšilová Daniela
člen rady : Mgr.Vojtěch Baláž, PhD.
revizor sdružení : Marek Chelík
Zpráva o činnosti sdružení za rok 2016 - stručný přehled aktivit

















Jarní brigádnická činnost na úklidu areálu a okolí před zahájením sezóny
Celoroční činnost klubu maminek MÁaJÁ a dramatického kroužku
Spoluorganizace a účast na Pomlázkové besedě
Organizace druhého ročníku akce Ukliďme Letonice
Organizování besedy cestovatelů – Etiopie kolébka křesťanství
Údržba značení hipostezky a odpočívadel vč.okolí
Vácvik lezení na umělé stěně – volnočas.aktivity
Údržba areálu, sečení, opravy el.ohradníků, zadláždění
dvora, oprava hliněných omítek klubovny, oprava vodárny, ..
Hlídání dětí – prázdninová miniškolka
Přívesnický tábor 2016 – čtvero ročních období, seskok parašutistů
Rukodělné dílny v rámci Tvořivý venkov – hliněné stavitelství,
točení na kruhu, pletení, vaření
Opravy a údržba odpočívadla Jarmilka a okolí
Zahájení výroby prvků budoucí Letonické hliněné chlebové pece
Dostavba boxu – práce s koňmi, výcvik koní a jezdkyň
Pomoc při obnově křížků a kapličky sv.Floriána
Zapojení se na přípravě a realizaci projektů partnerských
organizací – vzdělávání zástupců NNO, ..

Přehled realizovaných, NEREALIZOVANÝCH a NEPODPOŘENÝCH projektů v roce 2016


MTZ Procyon 2016 – údržba a rozvoj areálu a aktivit spolku vč.stavby zastřešené haly








Draní peří - podpora prorodinných aktivit
NPR Větrníky, Jarmilka – součást naší vesnice, našich životů
Přívesnický tábor 2016
Obnova křížů našich dědů vč.kaple sv.Floriána
TAK SÓSEDE, JAK BYLO – pokračování besed
Tvořivý venkov – podpora volného času mládeže

Připravované projekty na rok 2017 :
- MTZ Procyon 2017 – údržba a rozvoj areálu a aktivit spolku
- Výstavba zastřešené haly v rámci neformálního vzdělávání-IROP
- Draní peří 2017 - podpora prorodinných aktivit
-

NPR Větrníky, Jarmilka – součást naší vesnice, našich životů
Přívesnický tábor 2017
TAK SÓSEDE, JAK BYLO – pokračování besed
Tvořivý venkov 2017 – podpora volného času mládeže
Konference v rámci Oslav 10 leté existence PROCYONu

Zpráva o hospodaření spolku za rok 2016
Rozpočet

Plán 2016

VÝN OSY

Kč
277 800
4 800
40 000
196 000
35 000
2 000
0

Hlavní činnost
čle nské příspěvky
vlastní činnost
dary a dotace
příspěvek obce
ostatní (úroky,b.b onus y,… )
Vedlejší činnost

N ÁKLADY
Hlavní činnost
realiz.proje ktů
vlastní činnost
režijní nákl.
ost.náklady (ba nk.pop.)
Vedlejší činnost

VÝSLEDEK HO SP ODA ŘEN Í
stav peně žních prostře dků
pohledávky
závazky

Skutečnost
Plán 2017
2016
Kč
Kč
162 152
86 000
4 200
4 000
48 145
40 000
73 446
35 000
40 000
1 361
2 000
7 505
0

277 800

169 657

86 000

Kč
275 800
195 000
45 000
32 800
3 000
2 000

Kč
174 578
108 446
45 133
18 584
2 415
0

Kč
73 000
0
40 000
30 000
3 000
0

277 800
0

174 578
-4 921

73 000
13 000

0
0
0

45 493
0
21 554

0
0
0

Prezentace dalších záměrů a aktivit na rok 2017
- intenzivnější spolupráce s rodinami v obci v rámci EVVO
- kolaudace hospodářské části a přestěhování koní
- zvýšení aktivit a činností na areálu – profeisionalizace správy a managementu
Poděkování partnerům za spolupráci v roce 2016
Za partnerství a finanční podporu našich projektů děkujeme : obci Letonice, Jihomoravskému kraji, Pospíšil&Švejnoha, spol.s r.o.,
A-POOL, s.r.o., OREL Jednota Letonice.
I přes omezený program v roce 2016 díky snížené finanční podpoře ze strany obce a následně i menšímu zájmu členů spolku,
chceme poděkovat zejména těm, kteří vytrvali a aktivně přečkali i tento „kritický“ rok. Věříme, že rok 2017 bude mnohem
nabitější a že tak řádně oslavíme desáté výročí naší oficiální existence. Těšíme se na setkávání buď na PROCYONu, či na našich
společných akcích.

Heslo pro rok 2017

…

kde je cesta, tam je i naděje …

