
Zápis ze schůzky VR PROCYON, o.s.  č. 27/2011 
 
Termín schůzky  :     17.12.2011     18.00 – 20.00 hod. 
Místo konání   :    klubovna 
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. činnost v uplynulém období 
2. vyúčtování dotace na PROVOZ z JMK 
3. realizace projektu Komunitní centrum Letonice z prostředků JMK 
4. příprava koní, voltižérů a lonžérů 
5. hodnocení plnění plánu akcí 2011 
6. účast a organizace kulatých stolů NNO v rámci přípravy plánu rozvoje obce 
7. ostatní – diskuse - návrhy 
 
 
1. bod jednání : hodnocení  uplynulého období 
V červnu se naše sdružení aktivně zapojilo do projektu sběru školních tašek s názvem Hranice Kongu. 
Bylo vybráno a předáno organizátorům z Hranic celkem 32 tašek. 30.6. vyvrcholil projekt Provoz 
2011 realizací závěrečného výjezdu do přírodního areálu ve Tvarožné Lhotě a do vodního ráje v 
Uherském Hradišti. Začátkem prázdnin L. a J.Pospíšilovi dokončili výstavbu  přístřešku-seníku 
jezdecké stanici, do kterého bylo uloženo letošní seno. Přes prázdniny byl vztyčen a hojně využíván 
mládeží stan TÝ-PÍ.  Bohužel došlo k poškození – propíchnutí kudlou a přeřezání provazů lajningu. 
Dne 20.8. se naši členové zúčastnili jako spolupořadatelé na obecní akci MIDWAY a poskytli stanové 
vybavení pro pořádání akce. Po delším laborování se muselo přistoupit k výměně nefunkčního 
tlakového spínače za nové zařízení včetně tlakové nádrže, kterou poskytl předseda sdružení, čímž byla 
obnovena dodávka vody. Klubovna je hojně využívána pro pořádání keramických dílniček dětí a 
maminek. Na závěr prázdnin a začátkem září provedli M.CHelík, M. a J.Pospíšilovi úklid a údržbu 
stanic na hipostezce.  28.9. se uskutečnilo čtvrté mistrovství v lezení na umělé stěně, kdy účastníci 
mohli být díky podpoře JMK odměněni věcnými cenami. Po prázdninách byli osloveni zájemci o 
pomoc při údržbě Větrníků. Pro malou účast byla navázána spolupráce s MS Letonice a dohodnuta 
spolupráce při údržbě. Za tímto účelem začal jednat předseda o podpisu smlouvy se zástupcem AOPK. 
Doposud je vše v jednání.  
Usnesení k bodu 1:  VR bere na vědomí 
 
2. bod jednání : vyúčtování dotace na PROVOZ z JMK 
Finanční manažerka doložila závěrečné vyúčtování projektu, které následně předseda v termínu 
odevzdal na JMK.  
Usnesení k bodu 2:  VR bere na vědomí splnění úkolu 
 
3. bod jednání : realizace projektu Komunitní centrum Letonice z prostředků JMK 
 
Daniela Pospíšilová informovala o průběhu projektu z pohledu členek Mateřského klubu a jejich 
požadavků na vybavení. Předseda zajistil kofinancování projektu z prostředků obce a nákup 
projektovaného technického vybavení. K dnešnímu dni je z projektu pořízeno : pec, skládací stoly a 
lavice, vyčerpány prostředky na pohonné hmoty, ozvučovací souprava a v současnosti se dokončuje 
nákup zbývajícího vybavení komunitního centra – hracích prvků. 
Usnesení k bodu 3:  VR bere na vědomí informaci o realizaci projektu PRV. Pověřuje předsedu 
poděkováním radě obce za poskytnuté prostředky na kofinancování projektu a fin.manažerku 
závěrečným vyhodnocením projektu v souladu s pravidly programu a se smlouvou.  



 
4. bod jednání : příprava koní, voltižérů a lonžérů 
Po prázdninách byli vyzváni k zapojení se do činnosti nového voltižní ekipy zájemci o voltižní ježdění. 
Z přihlášenými zájemkyněmi byl zahájen výcvik, kterému předcházela několikaměsíční příprava koní 
za pomoci naší trenérky paní Jablonské, která současně připravovala ing.Hofmanovou a ing.Pospíšila 
pro práci lonžérů a také na lonžérské zkoušky ČJF. Po třech účastích na soutěžích, kde se skládali 
postupně jednotlivé části zkoušek, se podařilo získat pro letošní rok jedno lonžérské oprávnění – 
v listopadu ve Frenštátě. S příchodem zimního počasí se výcvik přesunul do haly. Díky Jaroslavu 
Bartoníkovi se podařilo zajistit konstrukci pod barely, které připravil předseda a mohl být zahájen 
výcvik na vlastních barelech. V současnosti se dokončuje výroba dřevěného koně v rámci projektu 
Komunitní centrum.  
Usnesení k bodu 4:  VR bere informace na vědomí  
 
5.bod jednání : hodnocení plnění plánu akcí 2011 
 

2011 PLÁN  AKCÍ  PROCYON o.s. Zodpovídá Stav

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

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

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

červen DEN DĚTÍ 2011 Petra, Jirka S

červenec LETNÍ TÁBOR 2011 MAREK X

srpen 4.MISTROVSTVÍ V  LEZENÍ  NA  UMĚLÉ  STĚNĚ Marek S

říjen DEN KONÍ 2011 Ivana X

prosinec SOUSEDSKÁ BESEDA Marek,Daniela Z

01-12 ANGLIČTINA Daniela S

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

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

02-12 TŘÍGENERAČNÍ PEČENÍ Daniela S

Vysvětlivky        Z-zadání                   R-realizace                     S-ukončení              X-zrušení

 
 
Usnesení k bodu 5: VR kladně hodnotí dopad Tanečního rejdění a práce mateřského klubu. Škoda že 
se nepodařilo splnit plánované cíle z důvodu nedostatečných časových kapacit v letošním roce. 
Z tohoto důvodu je výsledek splnění  75% plánovaného rozsahu 
 
6. účast a organizace kulatých stolů NNO v rámci přípravy plánu rozvoje obce 
V rámci přípravy plánu rozvoje obce se naše sdružení zapojilo kromě poskytnutí svých námětů (které 
sdělilo i v rámci kulatých stolů, pořádaných SO Větrník a MAS Společná cesta v naší obci), tak také 
organizací setkání zástupců obecních NNO, kde byly řešeny otázky partnerství a spolupráce NNO 
mezi sebou navzájem a obcí.  
Usnesení k bodu 6: VR navrhuje pokračovat v úsilí zapojování partnerských NNO do rozvoje obce a 
do společných projektů, stejně jako podporovat setkávání mladých za účelem realizace společných 
zájmových aktivit a jejich plánování, jako podklady pro plán rozvoje obce z pohledu mládeže. Sebrané 
náměty se pak pokusit prosadit do návrhu plánu rozvoje či uplatnit v žádostech na podporu činnosti.  
 
7. ostatní – diskuse – návrhy 
Otevřena otázka plánu práce na rok 2012 vč. realizace staronového projektu výstavby zastřešení 
kruhové ohrady jako víceúčelové kryté haly pro činnost sdružení, která se připravovala již na loňský 
rok, včetně vzdělávání. 
Usnesení k bodu 7: Předseda pověřen zajištěním přípravy projektové žádosti u partnerské organizace 
P&Š v souladu s výzvou a pravidly MAS ve stanoveném 
termínu.Ostatní rozmyšlením námětů na rok 2012. 
 
 
 
 
Zapsal :   Ing. Jiří Pospíšil v.r.                       Ověřil :  Marek Chelík  v.r. 

pro proti zdržel se

4 0 0



 
     
 
 
 


