
Zápis ze schůzky VR PROCYON, o.s.  č. 23/2010 
 
Termín schůzky  :     22.10.2010     19.00 – 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 : Ing.Ivana Hofmanová 

 

Program :    
 
1. informace o profinancování projektu 1.KR 
2. informace z VH MAS Společná cesta 
3. příprava na Den koní  
4. informace o podpoře projektu JMK  a přípravě nové žádosti 
5. soustředění Nový Malín 
 

1.bod jednání : informace o profinancování projektu 1.KR 
Na účet dorazily dotační finanční prostředky ze SZIF a MZE na úhradu vynaložených prostředků na 

realizaci projektu 1.KR, čímž byl úspěšně dotažen druhý evropský projekt našeho sdružení. Do deseti 

dnů budou vypůjčené prostředky přeposlány partnerským obcí s děkovným dopisem. 

Usnesení k bodu 1:  VR bere informace na vědomí a pověřuje předsedu (manažera projektu) 

zajištěním převodu prostředků a odesláním děkovného dopisu. 

 

2. bod jednání : informace z VH MAS Společná cesta 
Předseda informoval o průběhu a výsledcích VH MAS Společná cesta. Současně provedl úhradu 

členského příspěvku našeho sdružení za rok 2010.  

Usnesení k bodu 2:  VR bere na vědomí 

 
3. bod jednání : příprava na Den koní 
Vedoucí JK představila návrh programu letošního dne koní a rozdělila úkoly jednotlivým členům 

k zajištění průběhu akce s tím, že bude třeba vyčlenit finanční prostředky na zajištění občerstvení pro 

hosty, účastníky a také na cimbálovou kapelu. Den koní se uskuteční 6.11.2010 – více viz.pozvánka. 

Usnesení k bodu 3:  VR bere na vědomí a jednotliví členové se zavázali k plnění stanovených úkolů 

 

4.bod jednání : informace o podpoře projektu JMK  a přípravě nové žádosti 
JMK zveřejnilo úspěšné uchazeče o získání dotačních prostředků na rok 2010. Mezi nimi je i náš 

projekt s názvem PROVOZ 2010. Sdružení získá dotaci ve výši 26tis.Kč při zapojení vlastních 

20tis.Kč. Současně vedoucí klubu maminek představila novou žádost na dotaci k projektu s názvem : 

TŘÍGENERAČNÍ PEČENÍ – učíme se navzájem z programu JMK Podpora rodičovských kompetencí. 

Usnesení k bodu 4:  VR schvaluje přijetí dotace, stejně jako obsah 

nové žádosti  a pověřuje předsedu řízením projektu, podpisem a 

podáním žádosti na JMK 

 

5.bod jednání : soustředění Nový Malín  
Vedoucí JK informovala o stavu příprav k zajištění akce, účasti členů JK a programu soustředění. Toto 

se uskuteční od čtvrtka 28.10.2010 do soboty 30.10.2010. Doprava bude zajištěna s ohledem na počet 

účastníků osobními vozidly a vlakem. Akce se z dospělých zúčastní vedoucí soustředění, zdravotník, 

hipolog, řidič, externí lektor a trenér. 

Usnesení k bodu 5: VR bere na vědomí  

 
 

Zapsal :   Ing. Jiří Pospíšil v.r.                       Ověřil :  Ing. Ivana Hofmanová  v.r. 

pro proti zdržel se

4 0 0


