
 
Zápis ze schůzky VR PROCYON o.s.  č.14/09 
 
Termín schůzky  :     pondělí 19.10.2009     19.00 – 20.30 hod. 
Místo konání   :    Nová 449, Letonice 
Účastníci   : 
Členové výkonné rady  :      Ing.Ivana Hofmanová, Daniela Pospíšilová, 

Ing.Jiří Pospíšil, Marek Chelík 
Členové sdružení : - 
Zapisovatel   : Ing.Jiří Pospíšil 
Ověřovatel zápisu : Daniela Pospíšilová 
Program :    

 
1. schválení podání žádosti na dotace z JMK pro klub maminek MÁaJÁ 
2. přepracování a znovupodání projektu Koňská stopa v dětských srdcích –MŠMT 
3. hodnocení Dne koní na počest sv. Huberta 
4. zpráva o postupu zajištění a zahájení vzdělávání v angličtině 
5. zpráva o stavu projektu prevence kriminality 
6. informace o návštěvě zástupců mikroregionu Mariánskolázeňsko na PROCYONu 
7. ostatní a diskuse 

 
1.bod jednání : schválení podání žádosti na dotace z JMK pro klub maminek MÁaJÁ 
Vedoucí klubu maminek informovala o poskytnutí stolků a dalším „mlčení“ obce Letonice na žádost o 
finanční podporu na dovybavení klubu ze dne 27.7.2009. Současně seznámila zúčastněné s obsahem 
připravené žádosti na JMK v rámci výzvy Podpora rodinných center. Požadovaná dotace je ve výši 
28.750,-Kč na dovybavení klubovny, jedná se o 100% podporu bez vlastního podílu. 
 
Usnesení k bodu 1:  VR schvaluje podání žádosti a pověřuje 
Danielu P. administrací projektu. 
 

2. bod jednání : přepracování a schválení znovupodání projektu Koňská stopa v dětských 
srdcích –MŠMT 
Ve dnech 9.a 10.10. proběhlo další školení lonžérství. Dne 10.10. se zúčastnil Jiří P. v Olšanech 
průběhu lonžérských zkoušek a projednal nezbytné vybavení pro potřebu projektu, který se bude 
připravovat na základě analýzy nepodpořené žádosti a nastudování současných pravidel. Přepracování 
se ujala ing.Hofmanová a ing.Pospíšil. Žádost bude podána v termínu do 30.10.2009.  
 
Usnesení k bodu 2:  VR schvaluje opětovné podání žádosti z MŠMT 
 
3. bod jednání :  hodnocení Dne koní na počest sv. Huberta 
Díky spolupráci s manželi Obdržálkovými se podařilo „narychlo „ zorganizovat Den koní  na počest  
sv.Huberta v rámci kterého proběhlo oficiální otevření 1.koňské regionální hipostezky za účasti 
starosta a místostarosty obce a předsedkyně SO Větrník a MAS Společná cesta-Marie Slavíkové. 
Zúčastnilo se celkem 12 koní sjezdci a tři bryčky. Počasí a program se vydařili a jezdci i koně se 
společně s diváky (cca 20) vraceli spokojeni a bez úrazu, což bylo hlavní. 
 
Usnesení k bodu 3:  VR bere na vědomí zprávu o průběhu akce 
 
4.bod jednání :  zpráva o postupu zajištění a zahájení vzdělávání v angličtině 
Daniela P. informovala o počtu zájemců o výuku angličtiny, o domluvě se starostou obce o poskytnutí 
zasedací místnosti pro výuku a zajištění lektorky. Termín výuky je každé úterý od 16.45 hod. do 20.00 
hod. Kurz začíná 20.10.2009 a v plánu je deset lekcí, každá lekce jeden týden. Ukončení kurzu je 
naplánováno na polovinu ledna 2010 a zúčastnit by se mělo celkem 20 lidí ve dvou skupinách dle 
znalostí. O zahájení byly obec informována dopisem ze dne 18.10.2009.  
 
Usnesení k bodu 4:    VR bere zprávu na vědomí  
 

pro proti zdržel se

4 0 0

pro proti zdržel se

4 0 0



 
 
 
5.bod jednání : zpráva o stavu projektu prevence kriminality  
Marek Chelík a Jiří Pospíšil seznámili s dosavadním průběhem a zapojením mládeže do projektu. 
Zapojeno zatím celkem 16 mládežníku pracujících na nátěrech ohrazení a ocelových sloupků, vrtání 
děr, betonování sloupků, úklidu areálu, dopravě a strouhání dřevěných klád. Zbývá osazování 
dřevěných sloupů a montáž dřevěného a elektrického ohrazení. Doposud proběhla první výplata, druhá 
je plánována na tento týden. Obec Letonice doposud přispěla 25tis.Kč s výhradami k výši vyplácené 
hodinové sazby 60,-Kč/hod. 
 
Usnesení k bodu 5:    VR schvaluje zprávu o stavu projektu a 
pověřuje předsedu k dalšímu jednání s Obcí k získání další finanční 
podpory  
 
6.bod jednání : informace o návštěvě zástupců mikroregionu Mariánskolázeňsko na 
PROCYONu a prezentaci projektu 1.Koňská regionální 
Předseda informoval o zítřejší návštěvě na volnočasovém areálu a hipostezce, které se bude věnovat, 
dále o prezentaci projektu 1.KR na Hranicku (29.10.2009) a připravovaném filmovém natáčení našeho 
projektu ÚZEI Praha pro prezentaci v rámci PRV (2.11.2009) 
 
Usnesení k bodu 6:    VR bere informaci na vědomí  
 
7.bod jednání :  ostatní a diskuse 
- konzultace příprav založení jezdeckého a volnočasového klubu (problematika pojištění, registrace 
chovatele, bezpečnost - dokončení pevného ohrazení směrem do dědiny, zajištění výcviku, ..) 
- příprava projektu dostavby klubovny a příjezdové komunikace v rámci plánované výzvy MAS 
Společná cesta 
- výzva k ostatním organizacím a obci s nabídkou spolupráce na přípravě jejich projektů v rámci výzvy 
formou školení 
 
  
 
Přílohy :  
 
- žádost na JMK - MÁaJÁ 
- pozvánka na Den koní 
- dopisy na obec ze dne 22.7.09 a 18.10.09  
 
 
 
 
Zapsal :   Ing.Jiří Pospíšil v.r.                        Ověřil :  Daniela Pospíšilová v.r. 
 
 

pro proti zdržel se

4 0 0


