
Zápis ze schůzky VR PROCYON, o.s.  č. 28-01/2012 
 
Termín schůzky  :     07.01.2012     16.00 – 19.45 hod. 
Místo konání   :    Nová 449 
 
Účastníci   : 
Členové výkonné rady  :      Ing.Ivana Hofmanová, Daniela Pospíšilová-

telefonicky, Ing.Jiří Pospíšil, Marek Chelík 
Členové sdružení :  

Zapisovatel   : Ing.Jiří Pospíšil 
Ověřovatel zápisu : Ing.Ivana Hofmanová 
 
 
Program :    
 
1. kontrola úkolů a hodnocení aktivit závěru roku 2011 
2. vyhodnocení a proúčtování dotace Komunitní centrum z JMK 
3. plán vzdělávání členů PROCYON o.s. 
4. pravidla pro podporu NNO z rozpočtu obce-návrhy úprav 
5. plán práce na rok 2012 
6. organizace kulatého stolu se zaměřením na děti s rodiči a mládež, v rámci přípravy plánu 
rozvoje obce Letonice 
7. příprava Výroční členské schůze 2012 
 
 
1. bod jednání : kontrola úkolů a hodnocení aktivit závěru roku 2011 
 
Předseda na prosincovém zastupitelstvu veřejně poděkoval radě a zastupitelstvu obce za podporu 
v průběhu roku 2011 a za poskytnuté prostředky na kofinancování našich projektů a aktivit. Závěrečné 
vyhodnocení projektu Komunitní centrum v souladu s pravidly programu a se smlouvou je 
rozpracováno ve spolupráci s předsedou a vedoucí klubu maminek, bude do konce ledna předsedou 
s.o. odevzdáno na JMK. Ve věci pokračování v úsilí o zapojování partnerských NNO a mládeže do 
rozvoje obce a do společných projektů, se uskutečnila závěrem roku schůzka se zástupci NNO a vedení 
obce, za účelem jednak seznámení se s návrhem pravidel podpory pro NNO z RO a také s cílem vyzvat 
a motivovat jednotlivé účastníky k předložení svých námětů a aktivit pro možnost jejich zapracování do 
plánu rozvoje obce (PRO 2012-2014).  Z naší strany jsme se snažili v závěru roku v rámci svých 
projektů Komunitního centra-sousedské besedy, nebo při Novoročním besedování s mládeží, získat 
jejich podněty, které budeme dále diskutovat v rámci projednávání PRO 2012-2014. 
Na základě aktuální výzvy MAS předseda zahájil jednání s partnerskou organizací P&Š ohledně 
přípravy žádosti sdružení na podporu výstavby zastřešené kruhové ohrady pro letošní rok. 
 
Usnesení k bodu 1:  VR bere na vědomí  
 
2. bod jednání : vyhodnocení a proúčtování dotace Komunitní centrum z JMK 
 
Zúčastněné předseda a vedoucí klubu maminek informovali o průběhu a výsledcích projektu a předali 
finanční manažerce veškeré doklady k proúčtování a přípravě závěrečného finančního vyhodnocení.  
Usnesení k bodu 2:  VR pověřuje fin.manažerku vypracováním finančního vyúčtování dotace a  
ved.klubu maminek vypracováním závěrečné zprávy do 15.1.2012 a 
předsedu odevzdáním dokladů poskytovateli dotace ve stanoveném 
termínuj 31.1.2012.  
 
 
 
 
 

pro proti zdržel se

4 0 0



 
3. bod jednání : plán vzdělávání členů PROCYON o.s. 
 
S ohledem na rozvíjející se dosavadní činnost je třeba přiměřeně rozšiřovat kvalifikovanost zapojených 
lidí. Z tohoto důvodu rozhodla VR o větším vyčlenění času a prostředků v letošním roce na 
doškolování aktivních členů sdružení.  
Vzdělávání bude zaměřeno na zvyšování či obnovování dosažených vzdělání a certifikací – instruktoři 
lezení, zdravotníci, lonžéři a také na další rozšiřování jak o nové členy, tak o nové druhy či formy a 
směry, potřebné pro zajištění provozu našeho areálu. Zde se má se na mysli například oblast 
jezdeckého sportu – cvičitelé a chovatelé, stavitelé tratí,..  táborových akcí - vedoucí táborů, činnosti 
kynologického klubu – cvičitelé, .. 
V této souvislosti byla diskutována otázka potřebnosti obnovení licencí lezeckých instruktorů pro 
letošní rok a následující.  
Usnesení k bodu 3:  VR schvaluje rozšíření vzdělávacích kapacit svých členů a příznivců, podílejících 
se na aktivitách sdružení. VR schvaluje sdružením hrazenou účast vedoucí klubu maminek na 
pokračovacím vzdělávacím kurzu ZDRSEM – výuka poskytování 
zdravotnické první pomoci a pověřuje vedoucího klubu 
volnočasových aktivit zajištěním obnovením licencí lezců na 
nadcházející sezónu. 
 
 
4. bod jednání : pravidla pro podporu NNO z rozpočtu obce-návrhy úprav 
 
Předseda představil návrh pravidel podpory aktivit NNO z RO Letonice a vyzval zúčastněné 
k připomínkování.  
Usnesení k bodu 4:  VR bere informace na vědomí  
 
5.bod jednání : plán práce na rok 2012 

Usnesení k bodu 5: VR schvaluje plán práce a pověřuje zodpovědné osoby jejich plněním a vyzývá je 
k předložení rozpracovaných záměrů vč. potřeby prostředků, lidí či prostoru na jejich realizaci do 
příští schůze VR - 31.1.2012. 
 
6. bod jednání : organizace kulatého stolu se zaměřením na děti s rodiči a mládež, v rámci 
přípravy plánu rozvoje obce Letonice 
S cílem připravit odpovědně plán rozvoje obce zejména v oblasti činností a aktivit dětí  a jejich rodičů 
vč. mládeže, bylo rozhodnuto vyzvat tuto cílovou skupinu k účasti na kulatém stole, kde budou 
seznámeni s tím, co je to plán rozvoje obce, čemu by měl sloužit, jak by mohl napomoci zlepšit 
stávající stav v obci v této oblasti života.  K účasti budou vyzváni i zástupci ostatních NNO a vedení 
obce,  jakožto potencionální partneři společných projektů.  
Usnesení k bodu 6: VR pověřuje předsedu svoláním a řízením kulatého stolu s termínem konání do 
31.1.2012.  

pro proti zdržel se

4 0 0

2012 PLÁN  AKCÍ  PROCYON o.s. Zodpovídá Stav

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA, VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY, OBNOVENÍ LICENCÍ, VČS Daniela, Jirka Z

REALIZACE OPATŘENÍ NA VĚTRNÍKÁCH Jirka, Marek Z

březen, duben TANEČNÍ aneb REJDĚNÍ NA DĚDINĚ 2, TŘÍGENERAČNÍ PEČENÍ - BESEDY Daniela, Jirka Z

duben VÍTÁNÍ JARA NA PROCYONU - zahájení sezóny 2012 Ivana Z

červen DEN DĚTÍ 2012 Marek Z

červenec-srpen PŘÍVESNICKÝ LETNÍ TÁBOR 2012 Daniela, Jirka Z

srpen 5.MISTROVSTVÍ V  LEZENÍ  NA  UMĚLÉ  STĚNĚ Marek Z

říjen DEN KONÍ 2012 Ivana Z

prosinec SOUSEDSKÁ BESEDA Marek,Daniela Z

01-12 VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY Daniela Z

01-12 DOSTAVBA A ÚDRŽBA  AREÁLU (výstavba zastřešené kruhovky a stájí) Jirka, Lad.P. Z

01-12 ČINNOST JEDNOTLIVÝCH KLUBŮ D+M+I Z

02-12 TŘÍGENERAČNÍ PEČENÍ Daniela Z

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

leden - únor



 
 
7. ostatní :  příprava Výroční členské schůze 2012 
 
Projednáván program a termín uskutečnění VČS. Diskutována otázka zda a jak vyzvat občany 
k členství v našem sdružení, zejména těm, kteří se pravidelně zúčastňují našich aktivit, či se podílí při 
jejich organizaci a také otázka obměny ve vedení sdružení či vedení jednotlivých klubů s cílem 
zefektivnit činnost prostřednictvím jednotlivých klubů. Vedoucí klubů byli vyzváni k předložení 
zprávy o činnosti svých klubů za rok 2011, jako podklad pro Výroční zprávu za rok 2011. 
 
Usnesení k bodu 7: Předseda pověřen dopracováním konečného znění programu, Daniela vytvořením 
a rozesláním pozvánek. Vedoucí klubů vyzváni k předložení zpráv o činnosti klubů za rok 2011. 
Termín : 31.1.2012. Termín VČS stanoven na neděli 19.2.2012 od 
14.30 hod v klubovně PROCYON, o.s. 
 
 
8. ostatní :  diskuse 
 
Návrh Marka na vlastní měnu krytou prací, např. brigádní činnost – ražba hliněných procyonů. Třeba 
dopracovat směnný kurz (nájem klubovny, pronájem vybavení,..). Účetnictví - forma úhrad, nákup 
SW. Možnost využití pracovníků přes úřad práce na údržbu areálu.  
 
 
 
Zapsal :   Ing. Jiří Pospíšil v.r.                       Ověřil :  Ing.Ivana Hofmanová  v.r. 
 
     
 
 
 

pro proti zdržel se

4 0 0


