
Zápis ze schůzky VR PROCYON, o.s.  č. 22/2010 
 
Termín schůzky  :     24.09.2010     20.00 – 22.00 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 : Daniela Pospíšilová 

 

Program :    
 
1. informace o průběhu výstavby klubovny v rámci projektu PRV 
2. delegace na Valnou hromadu MAS Společná cesta 
3. plnění rozpočtu-peněžní deník 
4. projekty JMK  
5. info – Koňská stopa - rozhodnutí 
 

1.bod jednání : informace o průběhu výstavby klubovny v rámci projektu PRV 
Průběh je patrný jednak na stavbě přímo a také na web.stránkách sdružení. Harmonogram projektu je 
mírně ve skluzu z důvodu problematického přístupu ke stavbě vzhledem k průběhu stavby ing.sítí obcí 
a také potřeby věnovat pracovní kapacity na s tím spojené práce na úpravách a opravách stavbou 
rozebraného pevného ohrazení.  
Usnesení k bodu 1:  VR bere informace na vědomí  
 

2. bod jednání : delegace na Valnou hromadu MAS Společná cesta 
Dne 7.10.2010 v 16.30 hod v budově Obecního úřadu v Rostěnicích se uskuteční VH MAS Společná 
cesta, jejíž jsme členem. Za sdružení je na VH delegován předseda.  
Usnesení k bodu 2:  VR schvaluje delegáta na VH MAS Společná 

cesta. 

 
3. bod jednání : plnění rozpočtu-peněžní deník 
Finanční manažerka předložila k nahlédnutí peněžní deník a seznámila zúčastněné se stavem na 
pokladně, na účtu a stavu závazků pohledávek.  
Usnesení k bodu 3:  VR bere na vědomí 

 
4.bod jednání : projekty JMK 
Předseda informoval, že doposud není na JMK vyvěšen seznam úspěšných žadatelů, tudíž není zřejmé, 
zda sdružení bude moci čerpat dotace z JMK a v jaké výši. Nicméně byla diskutována  otázka přípravy 
jezdeckého oddílu na výjezdní soustředění zaměřené na zahájení výcviku voltižního ježdění na 
zemědělskou usedlost Sněženka do Nového Malína a organizační zajištění projektu. 
Usnesení k bodu 4:  VR bere na vědomí 

 

5.bod jednání : info – Koňská stopa - rozhodnutí 
Dopisem ze dne 31.8.2010 sdružení obdrželo od MŠMT rozhodnutí o získání podpory na realizaci 
projektu Koňská stopa v dětských srdcích ve výši 50.000,-Kč s tím, 
že cca 48tis.Kč bude hrazeno z vlastních prostředků.  
Usnesení k bodu 5:  VR schvaluje přijetí dotace a pověřuje 

ing.Hofmanovou (vedoucí jezdeckého oddílu) administrací a řízením projektu vč.zajištění řádného 

vyúčtování.  
 
6.bod jednání : ostatní a diskuse 
Vzetí na vědomí úspěšné projití STK s traktorem. 
 

Zapsal :   Ing. Jiří Pospíšil v.r.                       Ověřil :  Daniela Pospíšilová  v.r. 

pro proti zdržel se

4 0 0

pro proti zdržel se

4 0 0


