
Zápis ze schůzky VR PROCYON, o.s.  č. 24/2010 
 
Termín schůzky  :     16.12.2010     19.30 – 22.30 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. hodnocení soustředění v Novém Malíně a Dne koní 
2. informace a rozhodnutí o vstupu klubu maminek do sítě mateřských center 
3. informace o průběhu výstavby klubovny v rámci projektu  
4. konzultace přípravy projektu do 4.výzvy MAS Společná cesta 
5. informace o přípravě a podání žádosti z Nadace Partnerství 
6. prodloužení webhostingu a domény u banán.s.r.o. 
7. kontrola plnění úkolů roku 2010+kulatý stůl 
8. provozní záležitosti – opravy traktor, dovoz materiálu  
9.zpráva o projektu Lípa – most generací 
 

 
1.bod jednání : hodnocení soustředění v Novém Malíně a Dne koní 
Soustředění se zúčastnilo celkem 7 dětí společně s vedoucími. Průběh probíhal dle plánu a výsledek 
našeho snažení se podařilo předvést na Dni koní a odprezentovat na www.stránkách. Obě akce je 
možné hodnotit jako úspěšné a prospěšné. 
Usnesení k bodu 1:  VR souhlasí s hodnocením. 
 

2. bod jednání : informace a rozhodnutí o vstupu klubu maminek do sítě mateřských center 
Vedoucí klubu maminek informovala o situaci ohledně podané žádosti na JMK. Naše žádost byla 
omylem pracovníků podatelny doručena místo na odbor školství na kancelář hejtmana a v současnosti 
se řeší její vyřízení s tím, že rozhodovat se o ní bude začátkem roku 2011. Klub zvažuje a navrhuje 
schválení zařazení klubu do sítě mateřských center. 
Usnesení k bodu 2:  VR bere na vědomí informaci o projektu a 

schvaluje zařazení klubu (o.s.) do sítě MC 

 
3. bod jednání : informace o průběhu výstavby klubovny v rámci projektu  
Předseda sdružení podal zprávu o průběhu prací. Mírně zpožděný postup prací, zapříčiněný 
nedostupností na stavbu z důvodu prováděných stavebních prací a špatnému stavu přístupové 
komunikace, se daří dohánět. Je třeba poděkovat dodavatelské firmě pana Kohoutka za vstřícnost při 
provádění prací v rámci tzv.„věcného plnění - VP“ v průběhu výstavby a zejména Ladislavu 
Pospíšilovi st. za jeho brigádnickou činnost. Dále pak rodině Lad.Pospíšila ml. za bezplatné poskytnutí 
výplní otvorů a krytiny, Vítkovi Knotkovi za výrobu dveří a obložek a ing.Kolouškové za darování tří 
vzrostlých stromů a všem členům sdružení, kteří se na výstavbě podíleli v rámci VP. V současnosti se 
dokončuje podbití střechy (stropu) a jsou provedeny obklady a dokončují se dlažby. Zbývá 
zkompletovat zařizovací předměty, osadit dřevěné zárubně s dveřmi, vystavět kuchyňský dřez,  a ..  
ještě pár drobností, aby bylo možné na vánoce oslavit 4 výročí založení našeho sdružení. Stavba bude 
předána k datu 22.12.2010, k tomuto datu budou uhrazeny veškeré závazky a je podána žádost na 
kolaudaci s předpokládaným termínem ½ ledna 2011. Žádost o proplacení bude předložena v termínu 
projektu do 31.1.2011.  
Usnesení k bodu 3:  VR bere na vědomí  

 
 
 

pro proti zdržel se

4 0 0



Aktivita

Termín 

realizace Zodpovídá

Částka na 

realizaci (Kč)

Zdroj 

financí Zajištění

znovupodání a realizace Koňské 
stopy 03-12 Ivana 

50.000,00    
48.140,00

MŠMT    
vlastní, 

obec realizován

realizace hipostezky II.etapa 02-06 Jirka

224.251,00    
24.917,00

PRV   
vlastní realizován

realizace A CO DĚTI - klubovna 03-11 Jirka

720.000,00        
80.000,00

PRV-MAS   
vl.plnění, 

obec realizován

dokončení mobiliáře u strážní věže 

(lavičky, ohniště, WC) 03-07 Marek vlastní

nerealizov

án

dokončení ohrazení kolbiště 04 Jirka vlastní realizován

výstavba venkovního ustájení 05-12 Jirka, L.Pospíšil vlastní materiál

srovnání povrchu kruhovky 04-05 Jirka, L.Pospíšil vlastní realizován

Den koní 2010 10 Ivana vlastní realizován

Mistrovství v lezení 2010 8 Marek vlastní realizován

Rukodělné aktivity, klub maminek 01-11 Daniela, Lenka

vlastní, 

JMK realizován

Angličtina 01-12 Daniela vlastní realizován

Lezení na stěně 04-10 Daniela, Adam vlastní realizován

Tématické kulaté stoly 5.11.2010 Jirka vlastní 12/2010

4.bod jednání : konzultace přípravy projektu do 4.výzvy MAS Společná cesta 
MAS Společná cesta vyhlásila 4.výzvu k předkládání žádostí. VR doporučuje podat žádost na 
materiálně-technické vybavení volnočasového areálu. Pro zpracování žádosti bude osloven náš partner 
– P&Š.  
Usnesení k bodu 4:  VR schvaluje připravit a podat projektovou 

žádost do 4.výzvy a pověřuje předsedu podpisem objednávky na 

přípravu žádosti vč. potřebné dokumentace 

 

5.bod jednání : informace o přípravě a podání žádosti z Nadace Partnerství 
Daniela předložila k seznámení obsah projektu z Nadace partnerství s názvem : Lípa – most generací, 
na provedení ošetření památné lípy u kostela, která je ve vlastnictví obce. Žádost je podána a byla 
PODPOŘENA. Realizace se uskuteční v jarních měsících 2011ve spolupráci s obcí Letonice. 
Usnesení k bodu 5: VR bere na vědomí  
 

6.bod jednání :  prodloužení webhostingu a domény u banán.s.r.o. 
Na výzvu společnosti banán, s.r.o. byla předsedou prodloužena spolupráce a uhrazeny potřebné platby. 
Usnesení k bodu 6: VR bere na vědomí  
 
7.bod jednání : kontrola plnění úkolů roku 2010 
  
Poslední nesplněný bod dojde svého naplnění v období po svátcích, kdy proběhne kulatý stůl se 
zástupci neziskovek a obce v rámci aktualizace plánu rozvoje obce. 

 
Usnesení k bodu 7: VR bere na vědomí a děkuje všem, kteří se na plnění úkolů podíleli 
 
8.bod jednání : provozní záležitosti – opravy traktor, dovoz materiálu  
Proběhla informace o tom, že byla provedena kromě letní technické kontroly také servisní kontrola 
traktoru před zazimováním. Předseda sdružení poskytl vlastní materiál na výstavbu „levého křídla“ 
klubovny (ocelová konstrukce a dřevěný obklad), který byl dopraven na areál v minulém týdnu. 
S pokračováním výstavby stání a boxů se sedlovnou se počítá v jarních měsících. 
Usnesení k bodu 8: VR bere na vědomí  
 

 

 

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

pro proti zdržel se

4 0 0


