
Zápis ze schůzky VR PROCYON, o.s.  č. 25/2011 
 
Termín schůzky  :     15.03.2011     17.30 – 19.00 hod. 
Místo konání   :    klubovna 
Účastníci   : 
Členové výkonné rady  :      Ing.Ivana Hofmanová, Daniela Pospíšilová, 

Ing.Jiří Pospíšil, Marek Chelík, Petra Chelíková 
Členové sdružení :  

Zapisovatel   : Ing.Jiří Pospíšil 
Ověřovatel zápisu : Daniela Pospíšilová 
 
Program :    
 
1. hodnocení VČS 
2. projekt třígeneračního pečení 
3. informace o projektu A co děti .. 
4. řešení činnosti jezdeckého oddílu  
5. plán akcí 2011 
6. ostatní – diskuse - návrhy 
 
 
1. bod jednání : hodnocení VČS 
Včs se zúčastnilo celkem 19 účastníků z toho průběžně 9-11členů o.s.  Jednání se uskutečnilo poprvé 
v nově zbudované klubovně a bylo zahájeno vložením a pečením venkovských buchet v nově 
pořízeném sporáku v rámci zahájení projektu Třígeneračního pečení. Poděkování za výstavbu 
klubovny patří vše, kdo se jakýmkoliv zpúsobem podíleli na realizaci.  
Bylo přijato usnesení z VČ a průběh je zaznamenán v zápisu – viz.příloha. Došlo ke změně obsazení 
VR – K.Šmedka nahradila Petra Chelíková. Počet členů se nezměnil. Byl zahájen výběr členských 
příspěvků, které je třeba uhradit do konce března fin.manažerce.  
Usnesení k bodu 1:  VR bere výsledky jednání na vědomí 
 
2. bod jednání : projekt třígeneračního pečení 
Vedoucí klubu maminek informovala o situaci ohledně doposud nepodpořené žádosti z JMK. Minulý 
týden byl zaslán urgující mail k vysvětlení dalšího postupu při vyřízení naší žádosti. Jednou z možností 
je mimořádná žádost-uvidíme. Nicméně projekt se realizuje beze změny. Byl pořízen sporák a 
průběžně se pořizuje další potřebné vybavení pro realizaci projektu. Ve věci zařazení klubu do sítě se 
situace zatím nezměnila. 
Usnesení k bodu 2:  VR pověřila vedoucí klubu MÁaJÁ realizací 
projektu a předsedu řešením možného příspěvku z dotačních 
prostředků  
 
3. bod jednání : informace o projektu A co děti .. 
Předseda sdružení podal zprávu o průběhu vyhodnocení projektu. Ve stanoveném termínu byla 
odevzdána žádost o platbu prací na SZIF vč. všech požadovaných dokladů. Na 25.3.2011 nahlášena 
fyzická kontrola díla.  
Usnesení k bodu 3:  VR bere na vědomí  
 
4. bod jednání : řešení činnosti jezdeckého oddílu 
Vedoucí klubu ing.Hofmanová informovala o současném stavu zajištění instruktorů pro činnost 
jezdeckého oddílu. Nejsou doposud ukončena jednání ve věci zajištění instruktorů. Současně 
upozornila na potřebu dotažení pojištění odpovědnosti činnosti. 
Usnesení k bodu 4:  VR bere informace na vědomí a ukládá vedoucí klubu a předsedovi zjistit a 
předjednat možná pojistná opatření k zajištění všech činností sdružení vč.pojištění majetku a 
nemovitostí. 
 
 

pro proti zdržel se

5 0 0



 
5.bod jednání : plán akcí 2011 
 

2011 PLÁN  AKCÍ  PROCYON o.s. Zodpovídá Stav

leden

únor TANEČNÍ aneb REJDĚNÍ NA DĚDINĚ, TŘÍGENERAČNÍ PEČENÍ-úvod Daniela R

březen TANEČNÍ aneb REJDĚNÍ NA DĚDINĚ, TŘÍGENERAČNÍ PEČENÍ-pokračování Daniela R

duben VÍTÁNÍ JARA NA PROCYONU - zahájení sezóny 2011 VČA PROCYON Jirka Z

květen

červen DEN DĚTÍ 2011 Petra Z

červenec LETNÍ TÁBOR 2011 MAREK Z

srpen 4.MISTROVSTVÍ V  LEZENÍ  NA  UMĚLÉ  STĚNĚ Marek Z

září

říjen DEN KONÍ 2011 Ivana Z

listopad

prosinec SOUSEDSKÁ BESEDA Marek Z

01-12 ANGLIČTINA Daniela R

01-12 DOSTAVBA A ÚDRŽBA  AREÁLU Jirka, Lad.P. R

01-12 ČINNOST JEDNOTLIVÝCH KLUBŮ D+M+I+P R

02-12 TŘÍGENERAČNÍ PEČENÍ Daniela R

Vysvětlivky        Z-zadání                   R-realizace                     U-ukončení              X-zrušení  
 
Usnesení k bodu 5: VR schvaluje výše uvedený plán akcí na rok 2011 s tím, že je možné jej v případě 
potřeby, zajištění finančních prostředků a kapacit potřebných pro zajištění akce, kdykoliv schválením 
VR rozšířit. 
 
6. bod jednání : ostatní – diskuse – návrhy  
M.Chelík navrhl vyzkoušet provoz  společné kompostárny pro obyvatele obce a zavedení pravidelných 
klubových večerů. Petra Chelíková informovala o průběhu příprav zahájení činnosti kynologického 
klubu a předběžném zájmu majitelů psů z obce a okolí. Předseda vyzval vedoucí klubů k zapojení 
členů při víkendových jarních  brigádách při jarním úklidu a údržbě areálu před zahájením sezóny. 
Dne 9.4.2011 by se měl uskutečnit DEN OTEVŘENÝCH ZÁVOR A DVEŘÍ VOLNOČASOVÉHO 
AREÁLU PROCYON za účasti partnerů z Němčan a jejich koní a v této souvislosti vyzval předseda 
zúčastněné k předložení návrhů na program „DOZáDveří“. Jak již název evokuje, současně by se mělo 
jednat o retrospektivní pohled na dosavadní historii sdružení. V návrhu programu se tak objeví krom 
jiného i výstava „historických“ dokumentů a promítání z činnosti od Mravenců po dnešní PROCYON. 
Usnesení k bodu 6: VR bere na vědomí a ukládá členům VR podílet se na přípravě DOZáDveří. 
 
 
 
Zapsal :   Ing. Jiří Pospíšil v.r.                       Ověřil :  Daniela Pospíšilová  v.r. 
 
     
 
 


