
Zápis ze schůzky VR PROCYON o.s.  č.16/09 
 
Termín schůzky  :     pátek 21.12.2009     18.30 – 20.30 hod. 
Místo konání   :    Nová 449, Letonice 

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

Ing.Jiří Pospíšil, Marek Chelík 

Členové sdružení :  

Zapisovatel   : Ing.Jiří Pospíšil 

Ověřovatel zápisu : Marek Chelík 

 
Program :    

1. příprava projektové žádosti na 2.výzvu MAS Společná cesta 
2. informace o podpoře z rozpočtu obce Letonice  
3. zpráva o výsledku kontroly JMK a schválení změny č.2 projektu prevence kriminality, 
fakturace, výsledky 
4. výsledek jednání s partnery projektu 1.koňské regionální II.etapa  
5. kontrola plnění úkolů roku 2009 
6. propagace PROCYON a Letonic  
7. ostatní a diskuse 

 

1.bod jednání : příprava projektové žádosti na 2.výzvu MAS Společná cesta 
Rada byla seznámena s podrobným popisem a obsahem žádosti s tím, že ještě může dojít při 
kompletaci k mírným úpravám v rozpočtu. Předseda informoval o výsledku jednání na DOSS a 
stavebním úřadě s tím, že 5.1.2010 proběhne místní šetření na stavbě ke změně stavby – obsahu 
projektu. 7. ledna by měla být žádost podána. Celkové náklady dosáhnou výše 800 tis.Kč. 
Usnesení k bodu 1:  VR bere na vědomí 

 

2. bod jednání : informace o podpoře z rozpočtu obce Letonice 
Na posledním zastupitelstvu obce se podařilo napotřetí získat finanční podporu z rozpočtu obce na 
dosavadní činnost a projekt prevence kriminality. Zastupitelům byla předložena zpráva a přehled o 
činnosti.  
Usnesení k bodu 2:  VR bere na vědomí a schvaluje přijetí dotace. 

 

3. bod jednání : zpráva o výsledku kontroly JMK a schválení změny č.2 projektu prevence 
kriminality, fakturace, výsledky 
15.12. proběhla za účasti předsedy fyzická kontrola pracovnic odboru JMK na areálu a následně 
kontrola účetnictví – bez závad. Odbor byl požádán o změnu projektu č.2 a tato byla schválena. Na 
jejím základě bylo možné provést závěrečné dofakturace a platby. Dnes si finanční manažerka 
převzala veškeré doklady za účelem kompletace a následného závěrečného vyhodnocení projektu (do 
31.1.2010). 15 a 16.12. proběhly dva kulaté stoly s mládeží za účasti 14 dětí a mladých. Výsledek je 
zaznamenán v samostatné zprávě s prezenční listinou. Mimo jiné se diskutoval i obsah žádosti na MAS 
– výstavba klubovny a jejího využití.  
Usnesení k bodu 3:  VR bere na vědomí zprávu o výsledku kontroly a pověřuje fin.manažerku a 

předsedu vypracováním a odevzdáním vyhodnocení projektu.  
 
4.bod jednání :  výsledek jednání s partnery projektu 1.koňské regionální II.etapa 
V předepsaném termínu předseda podepsal dohodu se SZIF o realizaci projektu. Následně oznámil o 
tuto skutečnost starostovi a starostkám partnerských obcí a seznámil je s dalším postupem. Požádal je 
o projednání potřebných partnerských a darovacích smluv a přípravu podkladů pro naučné stezky. 
Usnesení k bodu 4:    VR pověřuje předsedu řízením projektu. 

  

 
 
 
 
 

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

dokončení  a zprovoznění 

elektrického ohrazení areálu do 30.6.2009 ing.Jiří Pospíšil

brigáda 

členů

rozpracová

no

zastřešení a opláštění přístřešku 

koňské stanice areálu PROCYONU      do 30.6.2009

ing.Jiří Pospíšil, 

Ladislav Pospíšil

rozpočet, 

brigáda 

členů splněno

úprava a doplnění projektu Koňská 

stopa do 31.3.2009 Daniela Pospíšilová splněno

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 splněno

odvoz kamene a písku, srovnání a 

úklid plochy travnatého kolbiště do 30.5.2009 Ing.Jiří Pospíšil

brigáda 

členů splněno

řízení projektu Koňská stopa .. , 

příprava a organizace tábora

od 30.6. do 

31.11.2009 Daniela Pospíšilová

JMK/Obec/

brigády 

nerealizov

áno

příprava stavby zázemí a stání, řízení 

projektu Kdo si hraje .. a výstavby, 

organizace brigád 30.9.2009

Ing.Jiří Pospíšil   

Ladislav Pospíšil      

Marek Chelík 141 tis.Kč

JMK/Obec/

brigády 

členů splněno

Rozjezd Mateřského centra

Daniela Pospíšilová       

Lenka Urbancová splněno

 
5.bod jednání : kontrola plnění úkolů roku 2009 
 

 
Usnesení k bodu 5:    VR bere na vědomí přehled plnění úkolů 

 
6.bod jednání : propagace PROCYON a Letonic 
Sdružení obdrželo dva výtisky československého měsíčníku ÚZEI s názvem Zemědělská 
podohospodárska škola s fotem a dvoustránkovým článkem s názvem koňská regionální, kde se autor 
zmiňuje o aktivitách našeho sdružení. 
Na závěr roku byla zpracována dvoustránková brožurka – Přehled aktivit PROCYON, o.s. za rok 
2009, která bude dále distribuována mezi občany společně či samostatně s Výroční zprávou za rok 
2009. 
Usnesení k bodu 6:  VR bere na vědomí  
 
7.bod jednání :  ostatní a diskuse 
Dva členové VR se zúčastnili dne 4.12.2009 školení komunitního plánování v obci Libosváry- MAS 
Moštěnka ( Daniela a Jirka). Poznatky budou využity při plánování „kulatých stolů“ a přípravě dalších 
aktivit sdružení. 
Byla navázána partnerská spolupráce se zástupci  hostěnického ranče Barevný sen (MVDr.Živnová 
Veronika 602536254, veronika.zivnova@seznam.cz), kteří projevili zájem o zrcadlový projekt 
výstavby volnočasového areálu.    
Na leden 2010 je plánována výroční členská schůzka. 
 
 
Zapsal :   Ing.Jiří Pospíšil v.r.                        Ověřil :  Marek Chelík  v.r. 
 
     
 
Přílohy :  
 
-  zemědělská podohospodárska škola  
 


