
Zápis ze schůzky č.5 VR PROCYON o.s. 
 
Termín schůzky  :     středa 12.12.2007     19.30 – 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 úspěšném podání projektu  „1.koňská regionální“ z programu rozvoje 

venkova-opatření III.1.3 

2. seznámení s konečným obsahem projektu „Kdo si hraje..nevraždí“ podaného jako párový 

projekt s obcí v rámci prevence kriminality 

3. dodatečné schválení podání projektu z programu JMK na zkvalitnění sportovního 

prostředí – kolbiště (úprava nepodpořeného projektu z prostředků MMR  03/2007) 

4. informace o pomoci při přípravě projektů pro Obec Letonice, ŘK farnost Letonice a 

realizaci projektů TJ Letonice 

5. příprava první výroční členské schůze 

6. diskuse, různé  
 

 

1.bod jednání : informace o úspěšném podání projektu  1.koňská regionální z programu rozvoje 

venkova-opatření III.1.3 

 
Schválený projekt výstavby hipostezky byl územně schválen obcemi Letonice, Lysovice, 
Dražovice a Němčany. Žádost včetně příloh byl registrován 23.11.2007 v 11.30 hod na SZIF Brno 
– reg.číslo 3296.  
Usnesení k bodu 1:  VR bere na vědomí 
 

2.bod jednání : seznámení s konečným obsahem projektu „Kdo si hraje..nevraždí“ 

podaného jako párový projekt s obcí v rámci prevence kriminality 

 
Předseda sdružení na základě výsledku společného jednání s místostarostou zpracoval dvě žádosti 
v rámci prevence kriminality v obci Letonice. Obecní se týká „měkké“ části – pořádání 
preventivních volnočasových aktivit, pořízení lezeckého a technického vybavení, výcvik lidských 
zdrojů,… Párový projekt řešící „tvrdou“ část, jehož nositelem je PROCYON obsahuje výstavbu 
klubovny ve věži, trenažéru a lanovky s dopadovými plochami. Předpokládá se kofinancování 
tohoto projektu z prostředků obce ve výši 84.787,50Kč . Tento návrh bude projednán na jednání 
zastupitelstva 14.12.2007 při projednávání a schvalování rozpočtu na  rok 2008. (viz.příloha) 
Usnesení k bodu 2:  VR  bere na vědomí 
 
3.bod jednání : dodatečné schválení podání projektu z programu JMK na zkvalitnění 

sportovního prostředí – kolbiště (úprava nepodpořeného projektu z prostředků 
Na jednání se zástupci obce dne 28. a 29.11.2007 předseda informoval zástupce obce o možnosti 
podání obecního projektu v rámci ROP na výstavbu příjezdové komunikace k nově plánované a 
budované hipostezce, současně také k nově budovanému areálu a stávající lezecké stěně v rámci 
podpory turistického ruchu. Tímto projektem by byla současně řešena i otázka zpevněného 
příjezdu k ČOV. V souvislosti s touto možnou aktivitou předseda o.s. požádal zástupce obce o 
podání obecního projektu z programu JMK na zkvalitnění sportovního prostřed na výstavbu 
kolbiště, čímž by se získaly další potřebné body při hodnocení projektu výstavby příjezdové 
komunikace. Díky kvalitní ploše kolbiště, zbudované hipostezce, funkční lezecké stěně a případně 
výstavbě koňské stanice v roce 2008 by šance na získání podpory z ROP byla podstatně vyšší a 
současně by se pomohlo urychlenému dokončení areálu pro možnost zahájení provozu. Při tomto 
návrhu se vycházelo z předpokladu, že když nebyla vloni podpořena výstavba z prostředků MMR, 
využije se další nabídnutá šance z jiného zdroje. 

pro proti zdržel se

3 0 0



Radou tento záměr nebyl podpořen. (Pro vysvětlení uvádíme, že žadatelem může být obec, v jehož 
vlastnictví se nemovitosti-pozemky nachází, nebo neziskové organizace, provozující sportovní 
činnost. Protože PROCYON  sice ve svých stanovách má i paravoltýž, což nemusí být hodnotiteli 
vyloženo jako sportovní činnost, hrozí, že projekt o.s. nemusí být podpořen, čemuž by podáním 
projektu ze strany obce bylo možné předejít). Vzhledem k zamítavému rozhodnutí rady obce a 
nemožnosti tuto otázku řešit v zastupitelstvu obce, bylo rozhodnuto žádost podat jako o.s. a pokusit 
se uspět. Projekt byl podán 30.11.2007 na podatelnu JMK. Kofinancování tohoto projektu ve výši 
140.000,-Kč bude řešeno na prosincovém zastupitelstvu. Na základě zajištění či nezajištění 
finančních prostředků ze strany obce či jiných subjektů bude v případě schválení dotace 
rozhodnuto o podpisu smlouvy s JMK. 
Usnesení k bodu 3:      z důvodu nemožnosti dřívějšího setkání 
členů VR byl tento bod projednán telefonicky včetně schválení 
podpisu žádosti a nyní tedy dodatečně schvaluje obsah projektu 
a pověřuje předsedu dalším jednáním se zastupiteli obce o míře podpory projektu. 
  
4.bod jednání : informace o pomoci při přípravě projektů pro Obec Letonice a ŘK farnost 

Letonice a realizaci projektů TJ Letonice 
4.1. Na minulých dvou jednáních komise sociálně-školské, jehož členem je předseda o.s. byla 
projednávána nabídka o.s. na vypracování společného projektu pro všechny aktivní NNO v obci 
prostřednictvím projektu obce Letonice s pracovním názvem „Partnerství pro rozvoj a využití 
potenciálu obce Letonice“  z programu PVR JMK na rok 2008, dot.titul.5 – Povzbuzení 
občanských aktivit a rozvoje komunitního života v obcích (50% dotace). Bylo rozhodnuto o jeho 
přípravě na základě vyhlášení aktuální výzvy s tím, že do prosince budou osloveny dotčené 
organizace a setříděny jejich požadavky co do obsahu a  rozpočtu. 
4.2.  Obci byla poskytnuta technická pomoc při přípravě a podání obecního projektu „Čí sú hody-
naše, aby zase byly“ na podporu zajištění tradičních hodů v rámci dot.titulu JMK- podpora kultury 
(50% dotace ve výši 24tis.Kč).  
4.3.   ŘK farnosti byla poskytnuta technická podpora při přípravě a podání projektu „Nebe nad 
námi a střechu nad hlavou „ na pořízení tří velkoplošných stanů podpory v rámci dot.titulu JMK- 
volnočasových aktivit v obci (60% dotace ve výši 60tis.Kč). 
4.4.   Předseda poskytuje partnerskou technickou pomoc při realizaci výstavby objektů TJ Letonice 
formou technického dozoru a při přípravě podkladů a dotačního auditu k projektu vestavby 
budoucích ubytovacích kapacit formou půdní vestavby nad stávajícími kabinami. 
Usnesení k bodu 4:  VR bere na vědomí 
 

5.bod jednání : příprava první výroční členské schůze 
Obsahem jednání tohoto bodu byla konzultace formy zprávy o činnosti sdružení za rok 2007 a 
prezentace záměrů na rok 2008. 
Usnesení k bodu 5:  VR bere na vědomí navrženou PP a tištěnou formu prezentace činnosti 
 

6.bod jednání : diskuse a závěr 
-   ve věci vydání kolaudačního rozhodnutí zatím stav.úřad nevydal rozhodnutí 
-  návrh možného řešení příjezdové komunikace k areálu PROCYONU, koňské stanici v sousedství 
ČOV a nově budované hipostezce, který by mohl být financován z prostředků ROP byl dne 
29.11.2007 předložen starostovi a místostarostovi k dalšímu projednání v radě a zastupitelstvu 
obce, případně ke zpracování potřebné PD k ÚR.  
 
Termín následující schůzky :      Výroční členská schůze za rok 2007 
 
Zapsal :   Ing.Jiří Pospíšil v.r.                                   Ověřil :  Karel Šmedek v.r. 
     

Daniela Pospíšilová v.r. 
Přílohy : 
 
Projektové žádosti : hipostezka, prevence kriminality 2x, kolbiště, stany, hody 
 
 

pro proti zdržel se

3 0 0


