
Zápis ze schůzky VR PROCYON, o.s.  č. 26/2011 
 
Termín schůzky  :     13.06.2011     18.00 – 20.00 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 : Ing.Ivana Hofmanová   
 
Program :    
 
1. činnost v uplynulém období 
2. vyúčtování dotace na PROVOZ z JMK 
3. informace o projektu A co děti ..    a nových dotačních možnostech sdružení 
4. řešení činnosti jezdeckého oddílu  
5. aktualizace plánu akcí 2011 
6. ostatní – diskuse - návrhy 
 
 
1. bod jednání : hodnocení  uplynulého období 
Dne 9.4.2011 se uskutečnil zdařilý DEN OTEVŘENÝCH ZÁVOR A DVEŘÍ VOLNOČASOVÉHO 
AREÁLU PROCYON za účasti partnerů z Němčan a jejich koní a odpovídající účasti návštěvníků 
areálu, kteří ocenili nejen početné zastoupení koní a jezdců i předvedené výkony v rámci ukázek ale 
zejména při společné degustaci kulinářské výroby, zhotovené v rámci současně probíhajícího 
Třígeneračního pečení. Vše doplnila výstava z historie, ale i současnosti činnosti našeho sdružení. 
Dne 23.5.2011 se uskutečnilo odborné ošetření památné lípy v rámci realizace našeho projektu Lípa – 
most generací i za účasti dětí ZŠ. Děkujeme za podporu NADACI PARTNRSTVÍ a Obci Letonice. 
Naši členové se aktivně zapojily do odhalování příčin záhadných jam na Větrníkách s tím, že oslovení 
pracovníci Ústavu archeologické péče, které jsme oslovili ke spolupráci, budou vyzváni k další možné 
spolupráci za účelem seznámení obyvatel obce s historickými pamětihodnostmi naší lokality a možné 
prezentaci těchto zajímavostí a následné péče o ně. 
Jiří, Matěj a Ladislav Pospíšilovi postavili kostru a provedli oplachtování přístřešku-seníku jezdecké 
stanici pro uskladnění letošního sena. Zbývá provést její zastřešení krytinou a případné opláštění.  
 Usnesení k bodu 1:  VR bere na vědomí 
 

2. bod jednání : vyúčtování dotace na PROVOZ z JMK 
Finanční manažerka předložila vyúčtování dosavadního čerpání projektu a předpokládaný obsah 
provozních nákladů na letošní rok, který bude financován zbývající částkou dotace a příspěvkem na 
činnost z rozpočtu obce. 
Usnesení k bodu 2:  VR pověřila fin.manažerku dočerpáním 

prostředků do 30.6.2011 a vypracováním a odesláním vyhodnocení 

projektu v termínu do 30.9.2011 

 
3. bod jednání : informace o projektu A co děti ..   a nových dotačních možnostech sdružení 
Předseda sdružení informoval o úspěšné administraci závěrečného vyhodnocení a obdržení dotace ze 
SZIF v projektované výši a o uhrazení půjčky vč.úroku dle smlouvy o půjčce, která byla tímto 
naplněna.  
Současně seznámil s obsahem aktuálních výzev na podporu rodinné péče na rok 2011 s tím, že v rámci 
této dotace by měla být vyřešena i loňská nepodpořená žádost na dotaci. Byl projednán a schválen 
obsah rozpočtu a žádosti. 
Usnesení k bodu 3:  VR bere na vědomí informaci o profinancování a zdárném ukončení projektu 

PRV. Pověřuje předsedu a vedoucí klubu maminek přípravou a podáním žádosti ve schváleném obsahu 

a stanoveném termínu na rodinnou podporu.  

 

pro proti zdržel se

5 0 0



 
4. bod jednání : řešení činnosti jezdeckého oddílu 
S ohledem na problematické zajištění pojištění odpovědnosti, výcviku koní a instruktorů pro zajištění 
kvalitní činnosti jezdeckého oddílu, klub realizoval pouze vlastní výcvik koní a zaměří se do konce 
roku na získání licencí lonžérů pod ČJF pro možnost výcviku voltižního ježdění. Předsedkyně JK 
informovala o sdruženém pojištění pod ČJF (Kooperativa) 
Usnesení k bodu 4:  VR bere informace na vědomí  
 
 
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 U

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

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

květen

červen DEN DĚTÍ 2011 Petra, Jirka R

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 aktualizovaný 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 – návrh 
 
 
Usnesení k bodu 6: VR bere na vědomí. 
 

 

 

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


