
Zápis ze schůzky VR PROCYON, o.s.  č. 30-03/2012 
 
Termín schůzky  :     17.05.2012     16.30 – 18.30 hod. 

Místo konání   :    Nová 449 

 

Účastníci   : 
Členové výkonné rady  :      Ing.Ivana Hofmanová, Daniela Pospíšilová   

Ing.Jiří Pospíšil, Marek Chelík, Jana Korčianová-omluvena 

Členové sdružení :  

Zapisovatel   : Ing.Jiří Pospíšil 

Ověřovatel zápisu : Ing.Ivana Hofmanová 
 
Program :    
 
1. kontrola úkolů 
2. informace o fázích vývoje jednotlivých projektových žádostí a projektů 
3. dotace z rozpočtu obce Letonice na činnost sdružení v roce 2012 
4. darovací smlouva – podpora od spol. TREMONDI  s.r.o. 
5. zpráva o činnosti klubů  
6. diskuse 
 
 
1. bod jednání : kontrola úkolů  

Předseda dopracoval a podal projektovou žádost projektu s názvem Chválím tě země má – EVVO-úkol 
1/03/2012 splněn. Dále prosadil na jednání ZO, aby se v plánu rozvoje obce objevily také návrhy 
z jednání zástupců NNO v rámci sousedského mudrování – úkol 3/03/2012 splněn. Byly dopracovány 
žádosti projektů vč.žádosti na podporu činnosti z rozpočtu obce – úkol 4/03/2012 splněn. 
Ve věci dohody ohledně zapojení se členů PROCYON do údržby obecního pozemku (odstranění 
černých skládek v zarostlých úsecích meze), sousedícího s areálem, náhradou např. za snížení úhrady 
za el.energii spotřebovanou na klubovně, nebylo dosaženo. Dle vyjádření vedení obce je třeba hledat 
případnou jinou formu. Daňové přiznání vypracované fin.manažerkou bylo v termínu odevzdáno na 
FÚ v Bučovicích. 
 
Usnesení k bodu 1:  bere na vědomí 
 

2. bod jednání : informace o fázích vývoje jednotlivých projektových žádostí a projektů 
Pro letošní rok byly připraveny a odevzdány tyto projektové žádosti : 
 
-  Komunitní centrum 2012  (JMK prorodinná politika)     - PODPOŘENO 
- Chválím tě země má   (JMK – EVVO)                         - NEPODPOŘENO 
- „Mít tak střechu nad hlavou“ (MAS –PRV)   - NEPODPOŘENO (přezkum) 
-  Rozvoj MTZ 2012 – PROCYON  (JMK – volný čas D+M) - hodnocení 
- Koňská stopa v dětských srdcích 2012 (MŠMT)   - NEPODPOŘENO 
Informace předsedy o současném stavu odvolání proti rozhodnutí PV MAS. Na naši žádost o doplnění 
zdůvodnění na MAS Společná cesta jsme nedostali odpověď..Je podána žádost o přezkoumání na 
SZIF. Doposud bez odpovědi 
Usnesení k bodu 2:  VR bere na vědomí  
 
 
3. bod jednání : dotace z rozpočtu obce Letonice na činnost sdružení v roce 2012 
O.s. na základě žádosti o finanční příspěvek ve výši ½ nákladů loňského roku (75tis.Kč), kterou 
nepodpořila většina zastupitelstva obce, obdrželo dopis z informací, že díky rozhodnutí Rady obce o.s. 
obdrželo podporu na činnost pro letošní rok ve výši 45 tis.Kč. Děkujeme.  
 
Usnesení k bodu 3: VR bere informaci na vědomí a pověřuje předsedu poděkováním do Rady.  

 



 
 
 
4. bod jednání : darovací smlouva – podpora od spol. TREMONDI  s.r.o. 
Na základě předchozího ústního projednání se členy VR uzavřel předseda darovací smlouvu 
s jednatelkou společnosti TREMONDI s.r.o. a částku 10tis.Kč na činnost sdružení v roce 2012. 
Děkujeme 
 
Usnesení k bodu 4:  VR schvaluje obsah a podpis darovací smlouvy 
 
5. bod jednání : zpráva o činnosti klubů 
Volnočasový klub – zahájen pravidelný středeční výcvik dětí a mládeže lezení se zapojením nových 
instruktorů. V rámci činnosti se zájemci podíleli a budou po čas prázdnin podílet na údržbě strážní 
věže a úklidu areálu. 
Jezdecký klub – po zimní přípravě v tělocvičně na cvičných barelech a koni, kterou absolvovalo 
celkem 7 cvičenců se přechodem na areál rozrostl počet na současných 12 dětí, jejichž rodiče 
podepsaly přihlášky a akceptují formou prohlášení pravidla výcviku. Na jaře také probíhal výcvik koní 
a jejich zdravotní příprava na sezónu. Doléčovalo se nádorové onemocnění levého předního kopyta u 
Tarana a schvácená kopyta u Stelly, kde bude třeba okutí a ošetření kopyt. Byla provedena veterinární 
vyšetření a provedeno jarní očkování vč. odčervení. Na 15-17. červen je naplánována návštěva 
trenérky, která zajišťuje metodické vedení voltižního oddílu. Oddíl zahájí spolupráci se členy 
voltižního oddílu z Vyškova. 
Klub maminek – v rámci komunitního centra pokračují schůzky dětí a maminek, na kterých probíhá 
rukodělná a řemeslná výuka (pletení z pedigu, keramická dílna, práce s hlínou) a uskutečňují se 
přípravná setkání dětí a rodičů na přívesnický tábor s nácvikem divadelního představení. Probíhá 
příprava obsahu a organizační zajištění tábora. 
  
Usnesení k bodu 5: VR bere na vědomí  

 

6. bod jednání :  diskuse 
Nezbytná oprava trenažéru pomocí obkladu cetris deskou. Požadavek na nákup barvy a nástrojů na   
obnovu nátěrů věže – odhad 7 tis.Kč. Organizační zajištění a financování tábora. Kontrola účetnictví. 
Možnost nabídnutí pracovních příležitostí pro výkon veřejné služby ve spolupráci s Úřadem práce 
v rámci činnosti sdružení. Zahájení stavebních svépomocných prací na dostavbě hospodářského křídla 
s využitím externích služeb (zámečnické, truhlářské, klempířské, elektro a ZTI). Řešení přístupu na 
areál za deštivého počasí, možnost úpravy cesty - předseda nechal zpracovat a nacenit úsporné řešení 
zpevněné komunikace, které zaslal 26.4.2012 na obec ke zvážení. Brigády na údržbě areálu vč.úklidu 
odpadků. Zopakování návrhu na obec k osazení odpadkových nádob na tříděný odpad. Využití 
nabídky spolupráce s KDU-ČSL k umístění skákacího hradu na areál PROCYONu v rámci oslav Dne 
dětí. Termín bude upřesněn. Informace o spolupráci našeho sdružení v rámci ANNO JMK. 
 
Usnesení k bodu 6: VR bere na vědomí 

 

 

 

Zapsal :   Ing. Jiří Pospíšil v.r.                       Ověřil :  Ing. Ivana Hofmanová , v.r. 
 
     
 
 
Příloha : 
 
- oznámení o přidělení dotace z rozpočtu obce Letonice za rok 2012 
- dopis se zamítnutím odvolání MAS Společná cesta, žádost o přezkoumání 
 - mail na obec ze dne 26.4.2012 

pro proti zdržel se

4 0 0


