
Zápis ze schůzky č.4 VR PROCYON o.s. 
 
Termín schůzky  :     pátek 09.11.2007     19.00 – 20.30 hod. 
Místo konání   :    Nová 449 Letonice 
Účastníci   : 
Členové výkonné rady  :        Jiří Pospíšil, Daniela Pospíšilová, Karel Šmedek 
Zapisovatel   : Ing.Jiří Pospíšil 
Ověřovatel zápisu : Daniela Pospíšilová, Karel Šmedek 
     
Program :    

1. informace o nepodpoření projektu výstavby dětského hřiště z prostředků JMK 

2. možnost podání obdobného projektu v rámci prevence kriminality 

3. informace o přípravě setkání s cestovatelem R.Machem - Po stopách mamutů  

4. projednání návrhu projektu 1.koňské regionální – PRV 

5. příprava první výroční členské schůze 

6. diskuse, různé  
 

 

1.bod jednání : informace o nepodpoření projektu výstavby dětského hřiště z prostředků JMK 
Projekt výstavby dětského hřiště s názvem – „Stavíme si dětské hřiště – mraveniště“, nebyl na 
jednání na jednání zastupitelstva JMK dne 7.11.2007 podpořen.  
Usnesení k bodu 1:  VR bere na vědomí 
 

2.bod jednání : možnost podání obdobného projektu v rámci prevence kriminality 
Předseda sdružení seznámil přítomné s možností podání obdobného projektu z programu prevence 
kriminality s tím, že by bylo vhodné obsah a případnou podporu konzultovat se zástupci obce.  
Usnesení k bodu 2:  VR pověřuje předsedu jednáním se  zástupci 
obce a v případě získání podpory a dohody s obcí schvaluje 
podání projektu a pověřuje předsedu podpisem a podáním 
žádosti 
 
3.bod jednání : informace o přípravě setkání s cestovatelem R.Machem - Po stopách mamutů  
Dne 10.11.2007 pořádá občanské sdružení setkání s cestovatelem, který bude vyprávět o svých 
zážitcích z cesty po Sibiři. Pozvánky byly vyvěšeny v obchodech a ve škole, o akci byla 
informována obec mailem a požádána o vyhlášení akce v místním rozhlase. Akce se uskuteční 
v zasedací místnosti. Klíče a vlastní průběh zajistí předseda.  
Usnesení k bodu 3:      VR bere na vědomí  
 
4.bod jednání : projednání návrhu projektu 1.koňské regionální - PRV 
8.11.2007 proběhla pracovní schůzka za účasti zástupců koňské stanice Letonice (K.Šmedka a 
J.Pospíšila) a jezdeckého oddílu Lysovice (D.Hrnčířová) ve věci společné přípravy projektu 
výstavby hipostezky. J.Pospíšil představil pravidla programu rozvoje venkova a obsah výzvy pro 
předkládání projektu. Byla odsouhlasena trasa a obsah projektu. Název projektu – 1.koňská 
regionální – tvorba hipostezek v regionu Vyškovska (viz.příloha). Celkové náklady projektu 
(uznatelné náklady projektu) – 313.810,-Kč. Výše dotace (90%) o kterou se žádá – 282.429,-Kč. 
Vlastní zdroje (10%) – 31.381,-Kč budou hrazeny z větší části vlastní prací členů o.s. (odhad – 
21.300,-Kč) a  příspěvky partnerů na vybavení hipostezky (krytá odpočívadla, informační tabule, 
odpadkové koše). Partnery jsou dotčené obce, na jejichž katastrech bude hipostezka realizována 
(Letonice, Lysovice, Dražovice, Němčany).   
Usnesení k bodu 4:  VR schvaluje podání projektu a pověřuje 
předsedu podpisem žádosti 
 

 

 

 

pro proti zdržel se

3 0 0

pro proti zdržel se

3 0 0

pro proti zdržel se

3 0 0



5.bod jednání : příprava první výroční členské schůze 
K prvnímu výročí založení občanského sdružení výkonná rada (VR) navrhuje svolání výroční 
členské schůze s tímto programem : 

- zpráva o činnosti sdružení za rok 2007 
- prezentace záměrů na rok 2008  
- přijetí nových členů sdružení 
- volba členů výkonné rady a předsedy sdružení 
- schválení  výše příspěvků a rozpočtu na rok 2008 

Usnesení k bodu 5:  VR pověřuje předsedu svoláním výroční 
členské schůze.  
 
 

6.bod jednání : diskuse a závěr 
-  informace o kolaudačním řízení na lezecké stěně, která proběhne dne 22.11.2007. Z důvodu 
neúčasti předsedy bude zplnomocněn k zastupování při stavebním řízení Ladislav Pospíšil.  
-   předložen návrh možného řešení a možný zdroj financování příjezdové komunikace k areálu 
PROCYONU, koňské stanici v sousedství ČOV a nově budované hipostezce. Projekt by bylo 
možné financovat z prostředků ROP, žadatelem by byla obec Letonice. Tento návrh bude 
předložen starostovi a místostarostovi k projednání.  
 
Termín následující schůzky :      prosinec 2007 
 
 
Zapsal :   Ing.Jiří Pospíšil v.r.                                   Ověřil :  Daniela Pospíšilová v.r. 
     

Karel Šmedek v.r. 
 
 
 
Přílohy : 
 

- projekt tvorby hipostezky 
 
 

pro proti zdržel se

3 0 0


