
Zápis ze schůzky VR PROCYON, o.s.  č. 29-02/2012 
 
Termín schůzky  :     18.02.2012     18.00 – 19.30 hod. 
Místo konání   :    Nová 449 
 
Účastníci   : 
Členové výkonné rady  :      Ing.Ivana Hofmanová, Daniela Pospíšilová   

Ing.Jiří Pospíšil, Marek Chelík 
Členové sdružení :  

Zapisovatel   : Ing.Jiří Pospíšil 
Ověřovatel zápisu : Daniela Pospíšilová 
 
 
Program :    
 
1. projednání a schválení dohody Větrníky 
2. vyhodnocení a proúčtování dotací z rozpočtu obce Letonice 
3. vyhodnocení kulatého stolu – Mudrování dětí s rodiči a mládeží, utřídění výstupů do plánu 
rozvoje obce Letonice 
4. žádost o podporu z rozpočtu obce na rok 2012 
5. příprava Výroční členské schůze 2012 
6. přijetí nových členů sdružení, ukončení členství 
7. diskuse 
 
 
1. bod jednání : projednání a schválení dohody Větrníky 
Předseda informoval o stavu vyjednávání s AOP ve věci uzavření dohody o provedení prací umožňující 
zapojení našeho sdružení do údržby Větrníků a předložil doručenou dohodu. Dále informoval o 
předložené nabídce obci, MS, TJ a KPŠ na zapojení se do činností na Větrníkách. Současně seznámil 
zúčastněné s návrhem projektu EVVO z dotačního programu JMK, který byl projednán a upřesněn. 
 
Usnesení k bodu 1:  VR schvaluje obsah dohody s AOPK a pověřuje 
předsedu podáním žádosti projektu s názvem Chválím tě země má – 
EVVO.   
 
2. bod jednání : vyhodnocení a proúčtování dotací z rozpočtu obce Letonice 
17.1.2012 byla předsedou sdružení předána na obec závěrečná zpráva o čerpání dotace z rozpočtu obce 
za rok 2011 – viz.příloha. V roce 2011 jsme využili celkovou dotaci ve výši 80.tis.Kč  na činnost a 
realizaci projektu Komunitního centra. Za poskytnutí dotace děkujeme. 
 
Usnesení k bodu 2:  VR schvaluje obsah závěrečné zprávy.  
 
 
3. bod jednání : vyhodnocení kulatého stolu – Mudrování dětí s rodiči a mládeží, utřídění 
výstupů do plánu rozvoje obce Letonice 
Kulaté stoly (sousedské mudrování) se během dvou prvních měsíců roku 2012 konaly celkem tři dle 
jednotlivých cílových skupin. První se uskutečnil za účasti cca 25 mládežníků, druhý s 9 dětmi a třetí 
za účasti 11 dospěláků z řad zástupců NNO. Kromě individuálních námětů (mládež preferovala 
potřebu prostoru pro setkávání mladých – nabídnuta klubovna, děti a maminky kvalitnější přístupovou 
cestu na PROCYON a dovybavení areálu pro nejmenší), byla výsledkem jednání všech shoda a ochota 
zapojit se do společného řešení životního prostředí zahájením údržby Větrníků a rybníku ve 
Šmolesích, včetně  potřeby uskutečňování propagace a vzdělávání zejména u nejmladší generace.  
 
Usnesení k bodu 3: VR proto pověřuje předsedu přednesením výsledků mudrování na zastupitelstvu 
obc, jejich zařazením do PRO a navrhuje zapracovat tyto výsledky do projektových žádostí na rok 
2012. Současně se nabízí heslo sdružení pro letošní rok – Chválím tě země má. 

pro proti zdržel se

4 0 0

pro proti zdržel se

4 0 0



 
 
4. bod jednání : žádost o podporu z rozpočtu obce na rok 2012 
Na základě výše uvedeného bodu budou pro rok 2012 připravovány projekty, na jejichž realizaci se 
budeme ucházet dle vypsaných dotačních výzev. S ohledem na pravidla obce Letonice pro poskytování 
podpory NNO pro rok 2012, požádá sdružení obec o pomoc při financování těchto projektů. 
Jedná se o projekty : 
-  Nemít střechu? .. jó to vadí!  (výstavba zastřešené haly a vzdělávání) ..  PRV MAS 
-  Chválím tě země má – údržba a propagace NPR Větrníky  .. EVVO JMK 
-  Komunitní  centrum Procyon – podpora činnosti KC   .. prorodinná péče JMK 
- MTZ Procyon -   rozšíření vybavení pro činnosti klubů : VČK - pořízení  expedičních člunů 
BARAKA  vč.příslušenství,  školení instruktorů, JK – školení cvičitelů, jezdecké vybavení 
 
Usnesení k bodu 4:  VR schvaluje obsah výše uvedených projektových žádostí, navrhuje tyto projekty 
VČS ke schválení. Pověřuje předsedu dopracováním projektových žádostí dle případných připomínek 
z VČS a jejich podáním. Schvaluje žádost na podporu z rozpočtu 
obce na rok 2012. 
 
5. bod jednání : příprava Výroční členské schůze 2012 
Rozděleny úkoly pro jednotlivé členy VR pro zajištění konání VČ. Dopracována prezentace, 
zkompletován pokladní deník a účetnictví, zaarchivovány projekty roku 2011 vč. všech vyúčtování. 
Připraveny podklady pro VČS. Zaregistrovány dvě žádosti o nové členství. Řešena otázka dvou 
neuhrazených členských příspěvků a ukončení členství.  
 
Usnesení k bodu 5: VR bere na vědomí stav přípravy na VČS, která se uskuteční dle pozvánky dne 
19.2.2012 

 

6. bod jednání :  přijetí nových členů sdružení, ukončení členství 
Předloženy dvě žádosti o nové členství. V prvém případě se jedná o členku jezdeckého oddílu, která 
letos dosáhne 15 let věku. Ve druhém případě pak o dosavadní trenérku jezdeckého oddílu. VR 
současně řešila ukončení členství dvou členů z důvodu nulové aktivity o činnost sdružení a neuhrazení 
členských příspěvků za uplynulé období. 
 
Usnesení k bodu 6: VR schvaluje přijetí dvou nových členek – Sáry 
Pospíšilové a Jany Korčianové a ruší členství Karlovi a Blance 
Šmedkovým. 
 
7. bod jednání :  diskuse 
Návrh předsedy na jmenování nového člena Výkonné rady místo Petry Chelíkové pro nečinnost. 
Zahájení prací na údržbě svahu u cesty na PROCYON. Mez je po PÚ ve vlastnictví obce a po dohodě 
s vedením obce provedeme brigádnicky vyřezání náletového porostu a úklid nepořádku v zarostlých a 
neudržovaných úsecích. Informace o průběhu přípravy voltižní skupiny, stavu koní a vybavení pro 
nadcházející sezónu. Informace o průběhu vzdělávání lektorky právní pomoci ZDRSEM 2012. 
Příprava a tréninky na absolvování obnovy a nových certifikací instruktorů lezení v měsíci březnu. 
Podání daňového přiznání za rok 2011. 
 
 
Zapsal :   Ing. Jiří Pospíšil v.r.                       Ověřil :  Daniela Pospíšilová  v.r. 
 
     
 
 
Příloha : 
 
- závěrečná zpráva o čerpání dotace z rozpočtu obce Letonice za rok 2011 
- žádost o podporu z rozpočtu obce na rok 2012 

pro proti zdržel se

4 0 0

pro proti zdržel se

4 0 0


