
Zápis ze schůzky VR PROCYON o.s.  č.15/09 
 
Termín schůzky  :     pátek 27.11.2009     17.30 – 20.30 hod. 
Místo konání   :    Nová 449, Letonice 

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

Ing.Jiří Pospíšil, Marek Chelík 

Členové sdružení : Ladislav Pospíšil-revizor 

Zapisovatel   : Ing.Jiří Pospíšil 

Ověřovatel zápisu : Daniela Pospíšilová 

 
Program :    

1. podpoření projektové žádosti z JMK pro klub maminek MÁaJÁ 
2. projednání obsahu žádosti v rámci výzvy MAS Společná cesta  
3. schválení změny rozpočtu projektu prevence kriminality 
4. schválení podpory projektu 1.koňské regionální II.etapa z prostředků PRV 
5. zahájení činnosti jezdeckého oddílu 
6. propagace PROCYON a Letonic díky hipostezce 
7. ostatní a diskuse 

 

1.bod jednání : podpoření projektové žádosti z JMK pro klub maminek MÁaJÁ 
Rada bere na vědomí získání podpory v požadované výši z prostředků JMK. Byla seznámena 
s obsahem smlouvy s JMK.  
Usnesení k bodu 1:  VR schvaluje přijetí podpory dle pravidel 

programu v souladu s návrhem smlouvy a pověřuje předsedu 

podpisem smlouvy s JMK a D.Pospíšilovou administrací projektu vč.vyhodnocení 

 

2. bod jednání : projednání obsahu žádosti v rámci výzvy MAS Společná cesta  
Předseda prezentoval úpravu technické dokumentace, kterou bude třeba projednat v rámci změny 
stavby před dokončením na stavebním úřadě. K dokumentaci nebylo 
připomínek a bude zapracována jako příloha do projektové žádosti. 
Usnesení k bodu 2:  VR schvaluje obsah technické dokumentace a 

pověřuje předsedu dopracováním žádosti a předložením VR před podáním na MAS 

 

3. bod jednání : schválení změny rozpočtu projektu prevence kriminality 
Předseda, na základě výsledků průběžného hodnocení projektu, s ohledem na dosavadní výši získané 
podpory od Obce a změnu priority v potřebnosti některého vybavení, navrhuje změnu projektu 
v oblasti rozpočtu- viz.příloha. K dnešnímu dni byly provedeny platby zejména za brigády s tím, že 
platby faktur za materiál a služby budou povedeny jednotně do 15.12.2009 na základě ukončení 
průběžného čerpání od jednotlivých dodavatelů, kde jsou otevřeny účty. 
Usnesení k bodu 3:  VR schvaluje obsah změny č.1 projektu a  

pověřuje předsedu jejím projednáním na řídícím orgánu. 

 
4.bod jednání :  schválení podpory projektu 1.koňské regionální II.etapy z prostředků PRV  
PROCYON o.s. získalo podporu projektu výstavby II.etapy v rámci PRV dle předložené žádosti 
Usnesení k bodu 4:    VR schvaluje přijetí podpory, pověřuje předsedu podpisem dohody se SZIF, 

zahájením jednání s partnery projektu o zajištění realizace a financování projektu, výběrem 

dodavatelů a administrací projektu dle pravidel a dohody. 

I.Hofamnová zajistí potvrzení fin.úřadu, J.Pospíšil zajistí zbývající 

doklady pro SZIF. 

  

5.bod jednání : zahájení činnosti jezdeckého oddílu PROCYON Letonice 
Ing.Ivana Hofmanová předložila dopracované podklady pro ustanovení jezdeckého oddílu – klubovní 
(provozní) řád, přihlášky a prohlášení. 
Usnesení k bodu 5:    VR schvaluje výše uvedené dokumenty, 

pověřuje předsedu podpisem zakládací listiny a zplnomocněním 

ing.Ivany Hofmanové k zastupování (viz.příloha).  
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6.bod jednání : propagace PROCYON  a Letonic díky hipostezce  
Včera se uskutečnilo plánované natáčení výsledků naší práce na 1.koňské regionální hipostezce 
v rámci propagace projektu a našeho území. S výsledkem budeme seznámeni.  
Usnesení k bodu 6:  VR bere na vědomí  
 
7.bod jednání :  ostatní a diskuse 
M.Chelík informoval o průběhu školení (3.11.), které absolvoval ve vztahu k činnosti mládeže a 
možnosti předkládání projektů –Mládež v akci.  
Daniela Pospíšilová seznámila s dosavadním průběhem výuky angličtina a činnosti a aktivitách klubu 
MÁaJÁ. 
Předseda otevřel otázku přípravy kulatého stolu mezi občany Letonic ve věci informování o činnosti 
sdružení a současně sběru námětů na další činnost sdružení, Obce Letonice případně k partnerské 
spolupráci s ostatními NNO v obci. Jirka připraví pozvánku, kterou Marek případně doplní a oba 
zajistí distribuci pozvánek a plakátů. 
Návrh na účast školení komunitního plánování v obci Libosváry- MAS Moštěnka. Zúčastní se Daniela, 
Ivana a Jirka.  
 

 
 
Zapsal :   Ing.Jiří Pospíšil v.r.                        Ověřil :  Daniela Pospíšilová  v.r. 
 
     
 
Přílohy :  
 
-  zakládací listina JK PROCYON Letonice 
-  klubovní (provozní) řád, přihlášky a prohlášení 
 


