
Zápis ze schůzky VR PROCYON o.s.  č.12/09 
 
Termín schůzky  :     pátek 15.05.2009     18.00 – 20.30 hod. 
Místo konání   :    Letonice 

Účastníci   : 
Členové výkonné rady  :      Daniela Pospíšilová, Ing.Jiří Pospíšil,  

Marek Chelík 

Členové sdružení : Eliška a Petra Chelíkovi, Matěj Pospíšil 
Zapisovatel   : Ing.Jiří Pospíšil 

Ověřovatel zápisu : Marek Chelík  
Program :    

 
1. hodnocení VČS  
2. schválení formy prezentace Výroční zprávy za rok 2008 
3. informace předsedy o výsledku jednání se zastupiteli obce ve věci pokračování výstavby 
areálu  
4. plán práce na rok 2009  
5. koordinace podaných projektů na rok 2009 
6. ostatní a diskuse 
 
7. schválení projektu pokračování 1.koňské regionální hipotezky na území obcí Lysovice, 
Podbřežice, Olšany a Komořany  
8. schválení podpisu smlouvy s JMK na projekt Kdo si hraje .. 
9. projednání provozního řádu volnočasového areálu PROCYON a smlouvy o výpůjčce 
klubovny ve strážní věži 
 

 

1.bod jednání : hodnocení VČS 
VČS se zúčastnilo 10 členů a 8 hostů. VČS byla usnášeníschopná. Předseda po přivítání 

účastníků seznámil formou prezentace všechny s obsahem Výroční zprávy za rok 2008 a tato byla bez 
připomínek schválena. Následovala volba nových členů – byli přijati 4 noví členové – Josef Rýzner, 
Marek Chelík, Eliška Chelíková, Matěj Pospíšil a dále volba členů Výkonné rady. Stávající 4 členové 
VR pokračují dále a nově byl dovolen Marek Chelík. Dosavadní činnost o.s. i průběh VČS byl kladně 
hodnocen i ze strany zástupců vedení Obce, kteří byli mezi hosty. Z VČS byl sepsán samostatný zápis. 
Usnesení k bodu 1:  VR bere informace na vědomí 
 

2. bod jednání : schválení formy prezentace Výroční zprávy  
Výroční zpráva bude nadále prezentována ve dvou formách – elektronicky v PowerPointu a v tištěné 
verzi (viz.příloha)  
Usnesení k bodu 2:  VR schvaluje formu prezentace Výroční zprávy 

za 2008 

 

3. bod jednání : informace předsedy o výsledku jednání se zastupiteli obce ve věci pokračování 
výstavby areálu 
Na základě předchozích jednání se starostou a místostarostou obce byla dohodnuta pracovní schůzka 
všech zastupitelů, která se uskutečnila 2.3.2009. Obsahem jednání byla mimo jiné výzva k Obci 
k partnerství na projektu který by řešil výstavbu klubovny a sociálního zázemí volnočasového areálu 
v rámci programu POV dot.t.2 z prostředků MMR. Bylo možné se ucházet až o 70% podporu při 30% 
zapojení vlastních zdrojů (viz.příloha- projektová žádost – volnočasový areál, sen nebo skutečnost). 
Podporu Obce se nepodařilo získat. Dalším, bodem byla žádost o.s. o prodloužení nájmu na areál do 
roku 2020, aby byl splněn požadavek z programu MŠMT na 10letou udržitelnost projektu – Koňská 
stopa v dětských srdcích, aby bylo možné po doplnění tuto žádost opětovně v termínu do konce března 
podat. Obec se v daném termínu nevyjádřila. Obsah projektu byl upraven s vazbou na některé nové 
skutečnosti a již podané projekty.  
Usnesení k bodu 3:  VR pověřuje Jiřího Pospíšila provedením 

úpravy projektu, kompletací, podpisem žádosti a opětovným podáním  

 

pro proti zdržel se

3 0 0

pro proti zdržel se

3 0 0



 
 
 
 
4.bod jednání :  plán práce na rok 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení k bodu 4:    VR stavuje plán práce na rok 2009  

 

5.bod jednání : koordinace podaných projektů na rok 2009 
VR pověřuje v případě získání dotace a zajištění prostředků na kofinancování Danielu Pospíšilovou 
koordinací a monitoringem projektů Koňská stopa v dětských srdcích a ing.Jiřího Pospíšila řízením 
projektu Kdo si hraje …  
Usnesení k bodu 5:    VR  schvaluje pověření k řízení projektů 

 
6.bod jednání : ostatní a diskuse 
Finanční manažerka dokončila kompletaci účetnictví roku 2008, předseda podal zprávu o aktuálním 
stavu na účtě a vyzval k poděkování a podpisu darovací smlouvy s novým dárcem – spol. Ekodlažba 
Brno, která poskytla o.s. na úhradu nákladů spojených s činností o.s. dar ve výši 30 tis.Kč. Obec 
Dražovice poskytla druhou část daru za hipostezku ve výši 5 000,-Kč. Na základě jednání předsedy 
o.s. s  ředitelem KB Bučovic, došlo k úpravě smlouvy o vedení běžného účtu, s cílem snížit výši 
poplatků za vedení, což se zdařilo převodem na méně komfortní balíček a slevou ředitele banky. 
Děkujeme. Daniela Pospíšilová informovala o stavu vyjednávání s obcí o poskytnutí prostor pro 
činnost mateřského centra a o postupu příprav k zahájení činnosti. 
 
Usnesení k bodu 6:  VR bere na vědomí stav na účtě, schvaluje 

podpis darovací smlouvy a změnu smlouvy o vedení účtu u KB.  
 
 
 
 
 
 
 

pro proti zdržel se

3 0 0

pro proti zdržel se

3 0 0

pro proti zdržel se

3 0 0

Aktivita

Termín 

realizace Zodpovídá

Částka na 

realizaci (Kč)

Zdroj 

financí Zajištění

dokončení  a zprovoznění 

elektrického ohrazení areálu do 30.6.2009 ing.Lad.Pospíšil 0

brigáda 

členů schváleno 

zastřešení a opláštění přístřešku 

koňské stanice areálu PROCYONU      do 30.6.2009

ing.Jiří Pospíšil, 

Ladislav Pospíšil

rozpočet, 

brigáda 

členů

úprava a doplnění projektu Koňská 

stopa do 31.3.2009 Daniela Pospíšilová 0

úprava okolí strážní věže vč.laviček, 

(opravy a nátěry dř.ploch, provozní 

řád, zajištění okenic, očištění stěny 

a kontrola úchytů, revize a kontrola 

vybavení) do 30.5.2009 Marek Chelík

rozpočet, 

brigády 

členů

odvoz kamene a písku, srovnání a 

úklid plochy travnatého kolbiště do 30.5.2009 Ing.Jiří Pospíšil

brigáda 

členů

řízení projektu Koňská stopa .. , 

příprava a organizace tábora

od 30.6. do 

31.11.2009 Daniela Pospíšilová

JMK/Obec/

brigády v jednání

příprava stavby zázemí a stání, řízení 

projektu Kdo si hraje .. a výstavby, 

organizace brigád 30.9.2009

Ing.Jiří Pospíšil   

Ladislav Pospíšil      

Marek Chelík

JMK/Obec/

brigády 

členů v jednání

Rozjezd Mateřského centra

Daniela Pospíšilová       

Lenka Urbancová



 
 
 
7.bod jednání : schválení projektu pokračování 1.koňské regionální hipotezky na území obcí 
Lysovice, Podbřežice, Olšany a Komořany  
Předseda seznámil s oslovením PROCYONu ze strany výše uvedených obcí s žádostí o poskytnutí 
know-how na výstavbu hipostezky z prostředků PRV s návazností na 1.KR. PROCYON o.s. by bylo 
žadatelem a nositelem projektu, přičemž předfinancování projektu a vlastnické vztahy ba řešili obce 
sami i  s tím, že by se podíleli na zajištění provozu a udržitelnosti projektu, což by řešila samostatná 
smlouva. 
 
Usnesení k bodu 7:    VR  schvaluje poskytnutí podpory výše uvedenému projektu pokračování 

výstavby 1.KR za předem dohodnutých podmínek  - darovací a 

manžerské smlouvy s obcemi a jejich předfinancování projektu. 

 
8.bod jednání : schválení podpisu smlouvy s JMK na projekt Kdo si hraje .. 
 
Obsah smlouvy byl schválen (po předchozím schválení v komisi sociálně – školské). Předseda pověřen 
s Markem Chelíkem řízením projektu s tím, že čerpání bude možné pouze v závislosti a výši 
zajištěných kofinančních prostředků. 
 
Usnesení k bodu 8:    VR  schvaluje znění a podpis smlouvy a 

současně pověřuje předsedu a M.Chelíka řízením projektu a 

předseda podáním žádosti na kofinancování projektu na 

zastupitelstvo obce . 

 

9.bod jednání : projednání provozního řádu volnočasového areálu PROCYON a smlouvy o 
výpůjčce klubovny ve strážní věži 
Návrh Provozního řádu a výpůjční smlouvy byl doplněn a schválen. 
 
Usnesení k bodu 9:    VR  schvaluje znění Provozního řádu 

volnočasového areálu PROCYON a výpůjční smlouvy (viz.příloha).  

 

 

 
 
Zapsal :   Ing.Jiří Pospíšil v.r.                        Ověřil :  Marek Chelík  v.r. 
 
     

 
 
 

pro proti zdržel se

3 0 1

pro proti zdržel se

3 0 1

pro proti zdržel se

3 0 1


