
Zápis ze schůzky VR PROCYON o.s.  č. 21/2010 
 
Termín schůzky  :     19.07.2010     19.30 – 21.30 hod. 
Místo konání   :    Letonice, Nová 449 

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. žádost o proplacení Hipostezky 
2. výběrové řízení – výstavba klubovny - brigády 
3. seznámení s obsahem žádostí na JMK 
4. projednání a schválení půjčky na financování projektu A co děti …   
5. dopis od Obce – demontáž lanovky  
6. info – Koňská stopa zatím není of.dopis 
7. ostatní a diskuse 
 
 

1.bod jednání : žádost o proplacení Hipostezky 
Dne 15.7.2010 byla na SZIF v Brně předsedou odevzdána žádost o proplacení výdajů z programu 
rozvoje venkova na projekt II.etapy PKR hipostezky. Následovat bude během prázdnin fyzická 
kontrola pracovníků SZIF na místě a pokud dopadne dobře, bude se čekat na provedení úhrady. 
 
Usnesení k bodu 1:  VR bere informace na vědomí  
 

2. bod jednání : výběrové řízení – výstavba klubovny - brigády 
Dnes zasedala výběrová komise, která rozhodla o dodavateli stavebních prací na výstavbě klubovny. 
Do výběrového řízení byly podány čtyři nabídky a jako nejvýhodnější byla vybrána stavební firma 
Kohoutek z Bučovic – viz.samostatná zpráva o posouzení a hodnocení nabídek.  VR žádá členy 
sdružení o zapojení se do brigád na výstavbě klubovny, neboť je třeba provést hodně práce formou 
vlastního plnění -  viz.projekt.  
 

Usnesení k bodu 2:  VR schvaluje výběr dodavatele a pověřuje 

předsedu k podpisu SOD s vítězem výběrového řízení.  
 
3. bod jednání : seznámení s obsahem žádostí na JMK 
Jednalo se o projektové žádosti na dovybavení volnočasového areálu a žádosti na spolufinancování 
provozu sdružení. Doposud nebylo zastupitelstvem JMK rozhodnuto o jejich podpoře, nicméně se 
podařilo již získat podporu těchto projektů z prostředků obce Letonice – děkujeme. Realizace 
dovybavení započne zřejmě v měsíci říjnu. 
 

Usnesení k bodu 3:  VR bere na vědomí 

 
 
4.bod jednání : projednání a schválení půjčky na financování projektu A co děti .. 
V důsledku zamítnutí poskytnutí půjčky na financování projektu z prostředků Obce byli oslovení 
členové a bankovní ústav s cílem získat půjčku. KB je ochotna poskytnout půjčku sdružení v max.výši 
60tis.Kčcož na realizaci projektu nestačí. Protože se nenašla jiná instituce, ani osoba, která by půjčku 
poskytla, byla na pokrytí výdajů spojených s projektem sepsána dohoda o půjčce s předsedou sdružení 
s termínem vrácení prostředků do 31.5.2011. Řešena  otázka řízení projektu a pověření zodpovědné 
osoby. 

pro proti zdržel se

4 0 0



 
Usnesení k bodu 4:  VR schvaluje přijetí půjčky od Ing. Jiřího 

Pospíšila dle smlouvy o půjčce – viz.příloha zápisu. Současně VR 

pověřuje předsedu řízením a zajištěním realizace projektu. 

 

5.bod jednání : dopis od Obce – demontáž lanovky  
Dne 16.7.2010 obdrželo sdružení žádost Rady obce o odklizení lanové dráhy, která překáží 
plánovaným ing.sítím. Předseda členů VR předložil členům VR doklady o průběhu jednání při 
výstavbě lanovky, ze kterých je patrné, že obec byla přizvána k vyjádření se o umístění lanové dráhy a 
že se při výstavbě vycházelo z dostupné projektové dokumentace týkající se projektu In-line dráhy. O 
kanalizacích v té době nebyla ani zmínka. Protože je zřejmé, že ani nová trasa kanalizace nemusí 
zasahovat do prostoru lanovky, bude předseda pověřen jednat o možnosti nalezení řešení, které by  
umožnilo zachování lanovky pro potřeby dětí a současně, které by nebránilo výstavbě kanalizace. 
Současně VR navrhuje, aby sdružení požádalo Radu obce o možnost, alespoň jednou za čtyři roky, 
prezentovat svoje záměry v Radě obce, stejně jako ostatní NNO v obci Letonice, což by mělo 
napomoci lepší komunikaci. 
 
Usnesení k bodu 5:  VR pověřuje předsedu jednání s obcí ve věci hledání řešení výstavby kanalizace 

při zachování lanové dráhy a ohrazení v původním stavu. 

 
 
6.bod jednání : info – Koňská stopa  
Předseda informoval, že doposud není  nová informace z MŠMT ohledně financování projektu Koňská 
stopa. Má za to, že během prázdnin by mělo sdružení obdržet rozhodnutí o financování. 
 
Usnesení k bodu 6:  VR bere na vědomí informaci předsedy 

 

7.bod jednání : ostatní a diskuse 

M.Chelík informoval o neoficiální nabídce sdružení Přátel Šmoles o možnosti vystavění úvaziště pro 
koně v prostoru rybníka. Byla diskutována potřeba přípravy traktoru na technickou prohlídku a její 
uskutečnění do konce srpna. Ladislav Pospíšil pověřen zajištěním přípravy traktoru a provedením 
STK.  Řešena otázka zajištění vzdělávacích akcí projektu PRV – pověření odpovědné osoby. 
 
Usnesení k bodu 7:  VR schvaluje Danielu Pospíšilovou jako osobu, která by měla zajišťovat přípravu 

a realizaci dvou vzdělávacích akcí v rámci projektu PRV – a pověřuje 

ing.Hofmanmovou přípravou DoPP a předsedu podpisem DoPP na 

tuto činnost v souladu s obsahem projektu.  

 

 

 

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

pro proti zdržel se

3 0 1

pro proti zdržel se

4 0 0


