
Zápis ze schůzky VR PROCYON, o.s.  č. 33-01/2013 
 
Termín schůzky  :     04.01.2013     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 : Ing. Ivana Hofmanová 
 
Program :    
 
1. kontrola úkolů 
2. podání projektu Naučné stezky s vyhlídkou 
3. vyhodnocení účasti a rozdělení odměn za práci na údržbě Větrníků 2012 
4. vyhodnocení sousedských besed a příprava podání proj.žádostí jednotlivých subjektů v rámci 
lednové výzvy MAS 
5. vyhodnocení dotace z obce a žádost na podporu činnosti a projektů na rok 2013 
6. diskuse 
 
 
1. bod jednání : kontrola úkolů  
Vyúčtování dotací za rok 2012 – bylo odevzdáno vyúčtování projektu prorodinné politiky s tím, že je 
třeba doložit kopii VPD – zajistí fin.manažerka. U projektu MTZ vyúčtování předáno bez připomínek 
a doplnění.  
Usnesení k bodu 1:  bere na vědomí 
 
2. bod jednání : podání projektu Naučné stezky s vyhlídkou  
Na  SZIF byla v rámci 17.výzvy na podporu turistického ruchu společností P&Š připravena a podána 
proj.žádost s názvem projektu – PO STOPÁCH VĚTRU  ve výši cca 542tis.Kč. V rámci projednávání 
možnosti zapojení partnerů i finančně jsme obdrželi vyjádření ZO Letonice, že se nehodlá finančně 
podílet na realizaci projektu.  
Usnesení k bodu 2:  VR vzala informace na vědomí a v případě získání dotační podpory pověřuje 
předsedu podpisem dohody se SZIF a společnost P&Š projektovým řízením. 
 
3. bod jednání : vyhodnocení účasti a rozdělení odměn za práci na údržbě Větrníků 2012 
Zapojení jednotlivých účastníků a skupin – viz.tabulka 
 
 

děti do 15 9 18 27

1 1 2 4

nad 18 let 1 1 1 4 6 9 22

ženy 10 19 29

muži 1 1 1 1 4 5 11 24

53

mládež do 18 let

Celkem zapojených osob  
 
Podmínky získání odměny od AOPK byla zdárně splněny a sdružení si osvojilo první zkušenosti 
s prací v chráněné lokalitě. 
Usnesení k bodu 3: VR schvaluje rozdělení odměn a souhlasí 
s pokračováním prací. Pověřuje předsedu podpisem dohody na rok 
2013. 
 
 
 

pro proti zdržel se

4 0 0



  
4. bod jednání : vyhodnocení sousedských besed a příprava  podání proj.žádostí jednotlivých 
subjektů v rámci lednové výzvy MAS 
V závěru roku 2012 se uskutečnily dvě sousedské besedy na téma jaký byl rok 2012 a jaký by mohl 
být rok 2013, kterých se zúčastnilo celkem 32 osob. Součástí byla konzultace projektů a námětů, které 
se podařilo uskutečnit a které zůstávají k plnění, či které se plánují nové. Mezi zůstávajícími je i 
výstavba zastřešení kruhové ohrady, jakožto víceúčelové haly a příjezdová komunikace, která by 
mohla plnit funkci In-line dráhy. O dotaci na zastřešení bude žádat PROCYON, na In-line dráhu pak 
Obec Letonice. Tyto dva projekty již v minulosti byly neúspěšně podány a proto budou podány 
opětovně. Mezi nové projekty, které byly diskutovány jako potřebné, patří projekt Orla jednoty 
Letonice na obnovu a dovybavení v současnosti nevyužívaného objektu Orlovny a na vzdělávací 
projekt. 
Usnesení k bodu 4: VR bere informaci na vědomí a pověřuje předsedu vstoupit v jednání se spol. P&Š 
ke zpracování žádostí a přípravě nezbytných podkladů a k podání žádosti na MAS 
 
5. bod jednání : vyhodnocení dotace z obce a žádost na podporu činnosti a projektů na rok 2013 
Fin.manažerka předložila pracovní verzi peněžního deníku, ze kterého je patrný průběh financování 
s rozlišením na jednotlivé dárce a projekty. Na jeho základě předseda připraví vyúčtování finanční 
dotace z obce a toto odešle společně poděkováním a se žádostí o podporu na rok 2013 na Obec. 
Usnesení k bodu 5:  VR pověřuje předsedu a fin.manažerku 
zpracováním a odesláním vyhodnocení a žádosti o dotaci do konce 
ledna 2013. 
 
6. bod jednání :  diskuse 
Marek Chelík informoval o průběhu a výsledcích besedy mládeže s následnou oslavou Silvestra, která 
proběhla v klubovně bez jakýchkoliv negativních dopadů. Daniela Pospíšilová informovala o 
nepodpoření projektů z Nadace Partnerství – výsadba stromů pro Obec a přírodní učebna v ZŠ z MŽP, 
na kterýchžto žádostech jsme se podíleli jejich přípravou. Otevřena otázka zaslání přihlášky a platby 
poplatku na ČJF. U projektu Memento zatím není rozhodnuto o podpoře. S Obcí dohodnut termín 
cvičení v tělocvičně na úterý od 18.00 – 19.30 hod. Zatím se cvičení účastní 8-12 dětí. 
 
 
Usnesení k bodu 6: VR bere na vědomí 
 
 
 
Zapsal :   Ing. Jiří Pospíšil, v.r.                       Ověřil :  Ing. Ivana Hofmanová, v.r.  
  
 
Příloha : 
 
- obsah projektu zastřešení kruhovky 

pro proti zdržel se

4 0 0


