
Zápis ze schůzky VR PROCYON, o.s.  č. 32-05/2012 
 
Termín schůzky  :     27.09.2012     18.30 – 21.30 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 : Marek Chelík 

 
Program :    
 
1. kontrola úkolů 
2. informace o průběhu a výsledcích Přívesnického tábora 2012 
3. přístavba hospodářské části, dotace  
4. informace o podpisu smlouvy s Úřadem práce na veř.služby 
5. 17.výzva PRV – turistický ruch a náš projekt Naučné stezky s vyhlídkou 
6. údržba Větrníků 2012 
7. diskuse 
 
 
1. bod jednání : kontrola úkolů  

Finanční vyúčtování dotace na podporu prorodinné politiky zpracováno a bude doručeno na JMK do 
poloviny října – úkol rozpracován. Na základě oslovení jsme obdrželi  tři soutěžní nabídky a byl 
vybrán dodavatel na přístavbu pravé části hospodářského objektu, díky mimořádné dotaci z JMK – 
úkol splněn. Dne 18.7.2012 podepsána smlouva o organizaci a zajišťování veřejné služby. Předseda 
uzavřel dne 7.8.2012 pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu u České pojišťovny.  
 
Usnesení k bodu 1:  bere na vědomí 
 

2. bod jednání : informace o průběhu a výsledcích Přívesnického tábora 2012 
Vedoucí tábora D.Pospíšilová podala zprávu:  tábora se zúčastnilo celkem 24 dětí., z toho bylo 
místních dětí bylo 11 dětí s přímou návazností na obec Letonice, tj. mají zde prarodiče a část prázdnin 
a i roku v Letonicích pravidelně tráví, bylo 7dětí. Maminka dalších dvou dětí zpracovává účetnictví 
našemu sdružení a podílí se na aktivitách  jezdeckého klubu v Letonicích. To tedy je 20 dětí. 
Z okolních obcí byly tři děti z Dražovic a jedno z Komořan. Na táboře se přímo podílelo 8 vedoucích. 
Pět z Letonic, paní Míčová budoucí obyvatelka Letonic a dvě vedoucí zde mají prarodiče. Podporou 
nám byl i pan Marek Chelík a Ing. Jiří Pospíšil, kteří s podíleli nezanedbatelnou mírou. Z rozpočtu 
obce jsme získali podporu ve výši 5 tis.Kč. Děkujeme.  
 
Usnesení k bodu 2:  VR vzala zprávu na vědomí a vyjádřila vedení tábora poděkování za organizaci, 

průběh a výsledky. Obci pak poděkování za dotaci. 
 
3. bod jednání : přístavba hospodářské části, dotace  
Předseda informoval o obdržení mimořádné dotace z JMK a podpisu smlouvy s JMK v rámci projektu 
MTZ PROCYON 2012. Děkujeme. Dále podal zprávu o přípravě a vlastní realizaci projektu přístavby,  
také o řízení na stavebním úřadě o prodloužení platnosti stavebního povolení. VR obdržela tři cenové 
nabídky k výběru dodavatele, ze kterých vybrala vítěze. Na stavbě se dále  brigádnicky podílí pan 
L.Pospíšil st., Matěj a Jirka Pospíšilovi. Na stavbu byl použit materiál, který poskytl ing. Pospíšil 
(základové panely, ocelová konstrukce, dřevěné opláštění). Po dohodě se starostou obce se podařilo 
získat od Obce Letonice použitou krytinu, která po očištění byla použita na střechu. Je třeba zajistit 
hřebenáče, dokončit elektroinstalaci, zřídit podlahy a vytvořit výplně otvorů. Ze strany Obce se 
podařilo získat na přístavbu dotaci 15tis.Kč. Tyto prostředky byly použity na montáž ocelové nosné 
konstrukce a dřevěné konstrukce krovu. 



 
 
 
Usnesení k bodu 3: VR schvaluje výběr dodavatele, bere informaci 

na vědomí a pověřuje předsedu a ekonomku vyúčtováním dotací. 

 
 
4. bod jednání : informace o podpisu smlouvy s Úřadem práce na veř.služby 
Dne 18.7.2012 došlo k podpisu smlouvy s ÚP na organizaci a zajištění VES. 
 
Usnesení k bodu 4: VR bere informaci na vědomí 

 
5. bod jednání : 17.výzva PRV – turistický ruch a náš projekt Naučné stezky s vyhlídkou 
Předseda informoval o obsahu 17.výzvy z PRV a 7.výzvy z MAS. S ohledem na nedořešenou otázku 
odvolání se proti, dle našeho názoru, nesprávnému hodnocení ze strany MAS,  nebude sdružení na tuto  
výzvu reagovat žádostí. Pokusíme se uspět se žádostí na SZIF v rámci 17.výzva na turistický ruch, kde 
chceme podpořit cestovní ruch prostřednictvím společného projektu se sousedními obcemi  výstavbou 
naučné stezky s vyhlídkou na NPR Větrníky. Přípravou projektové žádosti byla pověřena společnost 
P&Š, která pro nás v minulosti úspěšně realizovala první dvě dotace na tvorbu hipostezek, na které 
bude současný projekt úzce navazovat a doplňovat. 
  
Usnesení k bodu 5:  VR schvaluje přípravu, obsah a podání žádosti. 

V případě získání podpory pak pověřuje předsedu jednáním 

s partnerskými obcemi o podpoře kofinancování, řízením a 

vyhodnocením projektu. 

 
6. bod jednání : údržba Větrníků 2012 
Po dohodě s panem Heraltem - správcem NPR Větrníky, na základě objednávky služby ze dne 
29.8.2012, pokračují práce na shrabování a pálení sena a porostů, které byly posečeny během prázdnin.  
Usnesení k bodu 6: VR bere na vědomí   

 

7. bod jednání :  diskuse 
Daniela Pospíšilová vyzvala Obec ke spolupráci při přípravě podání žádosti z Nadace Partnerství na 
výsadbu stromů na mezi směrem k Rohoze. Tento projekt byl v termínu podán, avšak nezískal 
podporu. Je potřeba zaslat přihlášku a zaplatit poplatek na ČJF. U projektu Memento zatím není 
rozhodnuto o podpoře. Obec zatím nepotvrdila termín cvičení v tělocvičně. 
 
Usnesení k bodu 6: VR bere na vědomí 

 

 

 

 

 

Zapsal :   Ing. Jiří Pospíšil, v.r.                       Ověřil :  Marek Chelík, v.r.    
 
Příloha : 
 
- pojistná smlouva Česká pojišťovna 
- objednávky služby (AOPK) 
- smlouva o organizaci a výkonu VS (ÚP) 
- obsah žádosti naučné stezky Po stopách větru 
- rozhodnutí o výběru dodavatele  
- žádost na Nadaci partnerství  

pro proti zdržel se

4 0 0

pro proti zdržel se

4 0 0


