
Zápis ze schůzky VR PROCYON, o.s.  č. 39-01/2015 

 

Termín schůzky  :     03.06.2015     18.00 –19.30 hod. 

Místo konání   :    Procyon, klubovna 

 

Účastníci   : 

Členové výkonné rady  :      Ing. Michaela Ředinová, Daniela Pospíšilová   

ing. Eva Míčová, Ing. Jiří Pospíšil, Dana Kolozsiová-omluvena  

Členové sdružení : Marek Chelík 

Zapisovatel   : Ing. Jiří Pospíšil 

Ověřovatel zápisu : Ing. Eva Míčová 

 

Program :    

 

1. pravidla členství v klubu Hrátky s koněm 

2. hlídání dětí na Procyonu během prázdnin – bc.Tereza Tihelková 

3. schválené dotace a spolufinancování z obce 

4. diskuse  

 

1. bod jednání : pravidla členství v klubu Hrátky s koněm 

D.Kolozsiová předložila pravidla členství, která byla projednána a po doplnění schválena – viz.příloha 

Usnesení k bodu 1:  VR schvaluje pravidla. 

  

2. bod jednání : hlídání dětí na Procyonu během prázdnin 
Bc. Tihelková předložila návrh na využití areálu v době prázdnin pro provoz miniškolky formou 

dohody o provedení práce 

Usnesení k bodu 2:  VR souhlasí a pověřuje předsedu podpisem 

potřebných dohod k zajištění akce. 

  

3. bod jednání : schválené dotace a spolufinancování z obce 

 

Na základě žádostí na JMK a obec Letonice se podařilo získat financování projektů z Programu 

podpory rodin (JMK - 35.000,-  obec - 10.000,-) a Materiálně-technické zabezpečení (JMK 50.000,-

Kč, obec – 34.000,-Kč). Současně jsme získali podporu na činnost spolku od obce Letonice ve výši 

30.000,-Kč. 

Usnesení k bodu 3:  VR bere informace na vědomí, pověřuje 

předsedu spolku podpisem smluv a ing. Ředinovou řízením projektů 

a závěrečným hodnocením pro oba dotační zdroje. 

 

4. bod jednání :  diskuse 

Revizorem spolku vznesen dotaz na způsob financování činností spolku, zejména se zajímal o provoz 

koní. Vysvětleno tím, že Procyon vlastní jednoho koně – Barona a náklady na jeho provoz hradí 

Procyon poměrnou částkou k celkovým nákladům provozu koňské stanice, které jsou hrazeny 

z vlastních zdrojů majitelů ostatních koní, kteří navíc své koně bezplatně zapůjčují pro činnost spolku. 

V souvislosti s posuzováním hodnoty majetku spolku a soukromého majetku předsedy, který spolek 

využívá, bylo rozhodnuto o provedení inventury s tím, že bude provedeno ocenění tohoto majetku a 

tato hodnota bude průběžně umořována formou bezplatného ustájení či jiným, předem dohodnutým 

způsobem. V případě ukončení členství bude zbývající hodnota splacena do 1 roku po ukončení 

členství, pokud nebude dohodnuto jinak, či uvedený majetek fyzicky vrácen. 

Usnesení k bodu 4: VR schvaluje a pověřuje revizora a předsedu 

splněním úkolu 

 

Zapsal :   Ing. Jiří Pospíšil, v.r.                       Ověřil :  ing. Eva Míčová, v.r.    

Příloha : 

- smlouva na podporu činnosti od obce Letonice,  žádosti a rozpočty projektů 

pro proti zdržel se

4 0 0

pro proti zdržel se

4 0 0

pro proti zdržel se

4 0 0

pro proti zdržel se

4 0 0


