
Zápis ze schůzky VR PROCYON o.s.  č.13/09 
 
Termín schůzky  :     pátek 28.07.2009     17.00 – 18.30 hod. 
Místo konání   :    Letonice-Procyon 

Účastníci   : 
Členové výkonné rady  :      Ing.Ivana Hofmanová, Daniela Pospíšilová, Ing.Jiří 

Pospíšil, Marek Chelík 

Členové sdružení : - 
Zapisovatel   : Ing.Jiří Pospíšil 

Ověřovatel zápisu : Ing.Ivana Hofmanová 
Program :    

 
1. vzetí na vědomí změny názvu klubu maminek MÁaJÁ 
2. schválení přistoupení sdružení jakožto člena MAS Společná cesta a schválení přípravy 
projektů do letní výzvy 
3. informace předsedy o zpracování a registraci projektu 1.KR-II.etapa  
4. hodnocení plnění plánu práce na rok 2009 - aktualizace 
5. informace o zamítnutí projektu Koňská stopa v dětských srdcích –MŠMT 
6. informace o průběhu jednání zastupitelstva ve věci podpory projektu prevence 
kriminality, zpřesnění obsahu projektu 
7. ostatní a diskuse 

 
 

1.bod jednání : vzetí na vědomí změny názvu klubu maminek MÁaJÁ  
Rada bere na vědomí změnu názvu klubu maminek VČS, který předložili vedoucí a zástupkyně klubu. 
Současně informovali o podání žádosti na financování zahájení činnosti na Obec Letonice. 
Usnesení k bodu 1:  VR bere informace na vědomí 
 

2. bod jednání : schválení přistoupení sdružení jakožto člena MAS Společná cesta a schválení 
přípravy projektů do letní výzvy 
Po telefonickém hovoru se členy VR byl předseda pověřen účastí na VH MAS Společná cesta dne 
8.7.2009 a podáním přihlášky za člena MAS. VH PROCYON o.s. přijala za člena. Byl zaplacen 
vstupní poplatek 200,- Kč v hotovosti.  Předseda seznámil zúčastněné s možností ucházet se  o 
finanční podporu na rozvojové projekty sdružení prostřednictvím projektových žádostí v rámci letní 
výzvy. Přípravou projektů jakož i účastí na školeních byli pověřeni předseda, Daniela Pospíšilová a 
Marek Chelík. 
Usnesení k bodu 2:  VR schvaluje členství v MAS Společná cesta, 

přípravu a podání žádostí v rámci výzvy ve dvou fiších-volný čas 

(výstavba klubovny vč.příslušenství) a vzdělávání. 

 

3. bod jednání : informace předsedy o zpracování a registraci projektu 1.KR-II.etapa  
Díky spolupráci s firmou P&Š a obcemi Lysovice, Komořany a Podbřežic byla zpracována a úspěšně 
zaregistrována žádost v rámci 7.výzvy na II.etapu - tedy pokračování I.etapy výstavby 1.koňské 
regionální hipostezky s tím, že obce se zavazují k zajištění údržby a PROCYON  k řízení projektu po 
dobu udržitelnosti projektu. 
Usnesení k bodu 3:  VR bere na vědomí registraci žádosti 

 
 
4.bod jednání :  hodnocení plnění plánu práce na rok 2009 - aktualizace 
 
 
 
 
 
 
 
 

pro proti zdržel se

4 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 vlastní zdroje

brigáda 

členů splněno

zastřešení a opláštění přístřešku 

koňské stanice areálu PROCYONU      do 30.6.2009

ing.Jiří Pospíšil, 

Ladislav Pospíšil vlastní zdroje

rozpočet, 

brigáda 

členů

splněno 

15.7.2009



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizaci výstavby staveb koňské stanice zajišťuje z vlastních prostředků a ve svém volném čase 
Ladislav Pospíšil a Jiří Pospíšil, za pomoci Marka Chelíka a Josefa Rýznera.  
Usnesení k bodu 4:    VR schvaluje hodnocení a aktualizaci plánu 

práce na rok 2009  

 

5.bod jednání : informace o zamítnutí projektu Koňská stopa v dětských srdcích –MŠMT 
Daniela Pospíšilová informovala o nezískání podpory na projekt Koňská stopa v dětských z důvodu 
vysokého požadavku na investiční prostředky 
Usnesení k bodu 5:    VR  bere na vědomí informaci a  pověřuje DP 

úpravou projektu a opětovným podáním 

 
6.bod jednání : informace o průběhu jednání zastupitelstva ve věci podpory projektu prevence 
kriminality, zpřesnění obsahu projektu 
S ohledem na nepodpořenou žádost předsedy na zařazení projednání finanční podpory projektu 
prevence kriminality jako samostatného bodu jednání zastupitelstva a následné předčasné ukončení 
jednání ZO nebylo rozhodnuto o získání podpory. Vzhledem k rozhodnutí realizaci projektu a potřebě 
zahájit přípravné práce požádá předseda opětovně Radu obce o podporu a následně zastupitelstvo obce 
na následujícím jednání. K realizaci projektu jsou připraveny návrhy smluv o provedení práce, 
seznamy zájemců (zatím 15), plány práce, objednávky materiálu (zámečnické-J.Zouhar, dřevo-
Litavan). Byl upřesněn rozsah prací – výstavba ohrazení areálu vč.kolbiště a kruhové ohrady. 
 
Usnesení k bodu 6:  VR schvaluje postup příprav na realizaci 

projektu a opětovné podání žádosti na finanční podporu.  
 
7.bod jednání :  ostatní a diskuse 
Předseda vyzval všechny k využívání různých forem foundreisingu  (získávání zdrojů) pro financování 
aktivit sdružení. 
Předseda informoval o nabídce obci a ostatním NNO pomoci při jejich zapojení a efektivního 
využívání struktury  MAS  Společná cesta formou úvodního školení 
 

 
 
Zapsal :   Ing.Jiří Pospíšil v.r.                        Ověřil :  Ing.Ivana Hofmanová  v.r. 
 
     

pro proti zdržel se

4 0 0

pro proti zdržel se

4 0 0

pro proti zdržel se

4 0 0

Aktivita

Termín 

realizace Zodpovídá

Částka na 

realizaci (Kč)

Zdroj 

financí Zajištění

úprava a doplnění projektu Koňská 

stopa do 31.3.2009 Daniela Pospíšilová 0

splněno avšak 

nepodpořeno 

ani na podruhé

úprava okolí strážní věže vč.laviček, 

(opravy a nátěry dř.ploch, provozní 

řád, zajištění okenic, očištění stěny 

a kontrola úchytů, revize a kontrola 

vybavení) Marek Chelík

rozpočet, 

brigády 

členů

odvoz kamene a písku, srovnání a 

úklid plochy travnatého kolbiště 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 zrušeno

příprava stavby zázemí a stání, řízení 

projektu Kdo si hraje .. a výstavby, 

organizace brigád-ohrazení 30.9.2009

Ing.Jiří Pospíšil   

Ladislav Pospíšil      

Marek Chelík

JMK/Obec/

brigády 

členů trvá

Rozjezd Mateřského centra 1.6.2009

Daniela Pospíšilová       

Lenka Urbancová splněno

Příprava žádostí od MAS SC

dle termínu 

výzvy

Jiří Pospíšil   Daniela 

Pospíšilová       

Marek Chelík zadáno

do 30.5.2009 

termín 

prodloužen na 

konec 

prázdnin


