
Zápis ze schůzky VR PROCYON o.s.  č.10 
 
Termín schůzky  :     středa 17.9.2008     18.00 – 20.30 hod. 
Místo konání   :    Nová 449, Letonice 
Účastníci   : 
Členové výkonné rady  :        Mgr.Hana Kantorová, Ing.Ivana Hofmanová, 

Daniela Pospíšilová, Ing.Jiří Pospíšil 
Ostatní :    Pospíšil Ladislav st. 
Zapisovatel   : Ing.Jiří Pospíšil 
Ověřovatel zápisu : Daniela Pospíšilová   
Program :    

1. kontrola plnění činnosti  
2. informace předsedy o průběhu projektu – „Kdo si hraje, .. nevraždí“ v rámci programu 

JMK prevence kriminality 
3. průběh realizace projektu 1.koňská regionální 
4. informace o výstavbě kolbiště z prostředků JMK a Obce Letonice 
5. zhodnocení průběhu mistrovství v lezení na umělé stěně 
6. koordinace projektu „Naše šance prevence“ 
7. příprava projektů na rok 2009 
 

 
1.bod jednání : kontrola plnění činnosti 
 

Za uplynulé období se díky práci M.Chelika, J.Pospíšila a L.Pospíšila podařila pokročit 
v ohrazení areálu. V hlavní frontě zbývá osadit 9 polí (bude dokončeno v průběhu příštího týdne). 
Proběhla pracovní schůzka ve věci zpřesnění rozsahu a způsobu provedení úpravy povrchu kolbiště. 
Podařilo se uskladnit slámu do stohu za ČOV. Připraveny podklady pro jednání zastupitelstva obce na 
5.9.2008 ve věci žádosti o podporu. Ozval se individuální sponzor se zájmem podpořit pořízení 
stanového vybavení pro potřeby činnosti sdružení částkou 5.000,-Kč. 
Usnesení k bodu 1:  VR bere informace na vědomí 
 

2. bod jednání : informace předsedy o průběhu projektu – „Kdo si hraje, .. nevraždí“ v rámci 
programu JMK prevence kriminality  
 
Připravuje se pokračování již čtvrtého setkání se zajímavými lidmi- tentokrát s mistryní světa 
v dráhové cyklistice a reprezentantkou ČR Ladou Kozlíkovou. Termín bude upřesněn s tím, že by bylo 
vhodné zapojení školní mládeže prostřednictvím Základní školy. Procyon obdržel dne 2.9.2008 
certifikáty na lanovku a lezeckou stěnku-trenažér. Může tudíž dojít k úhradě zbývající částky 45.000,-
Kč. 
Usnesení k bodu 2:  VR schvaluje zaslání zbývající částky 45.000,-
Kč dodavateli prací. 
 
3. bod jednání : průběh realizace projektu 1.koňská regionální 
 
Minulý týden se uskutečnila kontrola vzorku odpočívadla u dodavatele, odsouhlasily se detaily 
provedení a dohodl termín dodávky první části výrobků do konce září s tím, že další bude následovat 
po 15.říjnu. Zpřesňuje se také zadání turistického značení, kde se vedou jednání s KČT o způsobu a 
formě. Současně byli vyzváni partneři projektu k předložení návrhů na obsah informačních tabulí. 
Zbývá dotažení souhlasu vlastníka s umístěním odpočívadla u Křížka nad Letonicemi a dořešení míry 
zapojení partnerů při instalaci vybavení v terénu. 
Vzhledem k výsledku jednání předsedy sdružení na KB v Bučovicích o možnosti získání úvěru na 
financování projektu, který znamenal možnost získání úvěru max. ve výši 60.000,-Kč. Rozhodnuto o 
přijetí  půjčky od fyzické osoby – ing.Jiří Pospíšil ve výši 300.000,-Kč na dobu 6 měsíců s úrokem ve 
výši 15.000,-Kč. 
Usnesení k bodu 3:  VR schvaluje přijetí půjčky od ing.Jiřího 
Pospíšila v částce 300.000,-Kč na dobu 6 měsíců s úrokem ve výši 
15.000,-Kč. Pověřuje ing.Hofmanovou podpisem  smlouvy o půjčce.  

pro proti zdržel se

4 0 0

pro proti zdržel se

4 0 0

pro proti zdržel se

3 0 1



 
 
4.bod jednání :  informace o výstavbě kolbiště z prostředků JMK a Obce Letonice 
 
Předseda informoval o průběhu jednání zastupitelstva obce Letonice a  výsledku hlasování o podpoře 
pokračování stavebních úprav v areálu PROCYONu, zejména ve výstavbě kolbiště, dokončení 
ohrazení a zřízení přípojek pro areál. Obec Letonice podpořila těsnou většinou hlasů podporu ve výši 
140.00,-Kč. Na Obec tento týden byla doručena žádost na poskytnutí investiční dotace ve schválené 
míře. 
Usnesení k bodu 4:    VR  bere na vědomí informaci předsedy 
 

5.bod jednání : zhodnocení průběhu mistrovství v lezení na umělé stěně 
 
Dne 30.8.2008 se uskutečnilo za příznivého počasí první mistrovství obce Letonice v lezení na umělé 
stěně v areálu PROCYN za účasti zejména dětí a mládeže za doprovodu rodičů a prarodičů. Na 
závěrečný táborák navázalo společné večerní čtení a přenocování 11 dětí ve věži. O průběhu a 
výsledcích zpracována samostatná zpráva. Jištění a zdravotní dohled zajišťovali instruktoři lezení – 
Ctirad Tihelka, Jiří a Daniela Pospíšilovi. 
Usnesení k bodu 5:    VR  hodnotí akci jako zdařilou a děkuje všem, kteří se podíleli na její přípravě a 
průběhu. 
 

6. koordinace projektu „Naše šance prevence“ 
 
PROCYON jako partner projektu Obce Letonice v rámci prevence kriminality se aktivně podílí na 
řízení průběhu projektu a současně se zapojuje do jeho aktivit. V rámci projektu se někteří členové  a 
příznivci zúčastní od 26.-28.8.2008 výcviku dalších instruktorů, aby byla zajištěna možná náhrada 
certifikovaných instruktorů lezení a na podzim také kurzu zdravotnického, aby bylo zajištěno 
kvalifikované provozování volnočasových aktivit dostatkem odborně vyškolených dobrovolníků. 
Usnesení k bodu 6:    VR  bere na vědomí  
 
7. příprava projektů na rok 2009 
 
Byly vyhlášeny výzvy k předkládání projektů na rok 2009 z programů JMK – volnočasové aktivity, 
vybavení sportovišť, prevence kriminality a protidrogová prevence. Termín odevzdání žádostí – 
31.10.2008  
MŠMT vyhlásilo výzvu  na podporu práce s dětmi – termín žádostí do 31.10.2008 
OP LZZ vyhlásilo výzvu na zvýšení adaptability zaměstnanců,. 
Usnesení k bodu 7:  VR  bere na vědomí a ukládá členům rady předložit náměty na využití programů 
na rok 2009 do příští schůze, která se uskuteční do půli října. 
 
8. ostatní 
 
S odchodem pana Karla Šmedka z vedení o.s., který předal náhradní klíče a technický průkaz od 
traktoru, souvisí odsouhlasení splátky účelové půjčky 50.000,- ze dne 16.9.2007 na úhradu spolupodílu 
na pořízení traktoru. Aby bylo možné tuto předčasnou splátku uhradit, dojde k uzavření nové smlouvy 
o půjčce s panem ing.Jiřím Pospíšilem ve stejné výši - viz.návrh. Současně k dnešnímu datu je 
zodpovědnou osobou za projektové technické vybavení (křovinořez a traktor) pověřen ing.Jiří Pospíšil. 
Usnesení k bodu 8:    VR schvaluje vyplacení půjčky 50.000,- Kč panu Karlu Šmedkovi, schvaluje 
novou smlouvu o půjčce s panem ing.Jiřím Pospíšilem na částku 50.000,-Kč a pověřuje jej 
zodpovědností za projektové technické vybavení.  
 
 
Zapsal :   Ing.Jiří Pospíšil v.r.                        Ověřil :  Daniela Pospíšilová v.r. 
 
     

 
 



 


