
Zápis ze schůzky VR PROCYON, o.s.  č. 34-02/2013 
 
Termín schůzky  :     22.02.2013     17.00 – 20.00 hod. 

Místo konání   :    Procyon klubovna 

 

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

Ing. Jiří Pospíšil, Marek Chelík, 

 v průběhu schůze se přidal nový člen Jiří Karbula   
 
Zapisovatel   : Ing. Jiří Pospíšil 

Ověřovatel zápisu : Marek Chelík 

 
Program :    
 
1. kontrola úkolů 
2. posouzení přihlášek a přijetí nových členů 
3. diskuse 
4. volba předsedy sdružení 
 
1. bod jednání : kontrola úkolů  

Předseda informoval o nezískání podpory pro projekt Po stopách větru a o zahájených jednání se 
zástupcem AOPK ohledně specifikace rozsahu údržbových prací na Větrníkách pro rok 2013. 
Současně referoval o podaných projektových žádostech, vč.projektů partnerů, se kterými byly 
předsedou podepsány partnerské smlouvy (OS ČTYŘLÍSTEK a Orel jednota Letonice). 5.3.2013 
proběhnou obhajoby projektů a další týden bychom měli vědět, zda projekty získají podporu. 
Fin.manažerka a předseda zaslali vyhodnocení k dotačním projektům 2012 a  na požádání dodatečně 
doplnili potřebné doklady na JMK ohledně zúčtování Prorodinné politiky z roku 2012. 
Usnesení k bodu 1:  bere na vědomí 

 

2. bod jednání : posouzení přihlášek a přijetí nových členů 
Před jednáním VČS byly předloženy dvě přihlášky do sdružení – Pavlína a Jiří Karbulovi. Členové 
výkonné rady z důvodu jejich aktivního působení ve sdružení v období uplynulého roku schvalují 
jejich přijetí za členy. 
Usnesení k bodu 2:  Členové výkonné rady z důvodu jejich aktivního 

působení ve sdružení v období uplynulého roku schvalují jejich 

přijetí za členy. 
 
3. bod jednání : diskuse 
Příprava na VČS,  rozdělení úkolů a prezentací v průběhu VČS vč.projednání  obsahu výroční zprávy 
za rok 2012. 
Usnesení k bodu 3: VR bere na vědomí 

Schůze byla přerušena VČS a pokračovala volbou předsedy po nové volbě členů VR. 

 
4. bod jednání : volba předsedy sdružení 
Nově zvolení členové Výkonné rady VČS zvolili ze svého středu 
předsedu sdružení – Ing.Jiřího Pospíšila. 
 

 

Zapsal :   Ing. Jiří Pospíšil, v.r.                       Ověřil :  Marek Chelík, v.r.    
 
Příloha : 
 
- návrh Výroční zprávy za rok 2012 

pro proti zdržel se

4 0 0

pro proti zdržel se

4 0 1


