
Zápis ze schůzky VR PROCYON, o.s.  č. 40-02/2015 

 

Termín schůzky  :     22.07.2015     18.00 –19.30 hod. 

Místo konání   :    Procyon, klubovna 

 

Účastníci   : 

Členové výkonné rady  :      Daniela Pospíšilová, ing. Eva Míčová, Ing. Jiří 

Pospíšil, Dana Kolozsiová, Ing. Michaela Ředinová  

Členové sdružení : - 

Zapisovatel   : Ing. Jiří Pospíšil 

Ověřovatel zápisu : Dana Kolozsiová 

 

Program :    

 

1. informace o průběhu hlídání dětí na Procyonu během prázdnin 

2. schválené dotace a spolufinancování z obce 

3. informace o přípravě přívesnického tábora-úkoly 

4. diskuse  

 

1. informace o průběhu hlídání dětí na Procyonu během prázdnin 

Bc. Tihelková podala zprávu o průběhu a počtu dětí. Celkem absolvuje 6+9 dětí v termínu od 13 -

23.7.2015. Dohody o provedení prací uzavřena před zahájením akce dne 10.7.2015.  

Usnesení k bodu 1:  VR kladně hodnotí celou akci a děkuje Bc.Tihelkové za zorganizování a realizaci 

akce, která pomohla rodičům zvládnout prázdninovou situaci s hlídáním dětí v pracovní době, zejména 

těm, kteří nemají k dispozici babičky. 

  

2. bod jednání : schválené dotace a spolufinancování z obce 

Spolek obdržel výzvu k podpisu dohod s JMK – viz.příloha. Předseda zajistí jejich podpis po dnešním 

schválení obsahu smluv VR. VR vyzývá manažerku projektů k zahájení realizace po obdržení 

fin.prostředků na účet spolku. Předseda informoval o podpisu smlouvy s obcí – viz.příloha. 

Usnesení k bodu 3:  VR bere informace na vědomí. 

 

3. informace o přípravě přívesnického tábora-úkoly 

Tábor zajišťuje Daniela Pospíšilová (vedoucí tábora a zdravotnice) společně s Evou Míčovou 

(asistentka vedoucí, programová manažerka) + tým instruktorů (asistentů). Přihlášeno celkem 29 dětí. 

Termín od 17.8.2015 do 21.8.2015 s tím, že tábor bude zakončen opět divadelním představením.  

Usnesení k bodu 4: VR bere na vědomí a pověřuje   

 

4. bod jednání :  diskuse 

Výzva členům spolku z řad dětí a rodičů k účasti dětí a mládeže do 15 let na zahajovací aktivitě 

obecního projektu v rámci prevence kriminality formou účasti na jednodenním výjezdu do Brna, 

zaměřeném na prevenci a sebeobranu mládeže, která se uskuteční ve třetím srpnovém týdnu mezi 17-

19.8.2015. Náklady včetně dopravy a občerstvení jsou hrazeny projektem. Účast dospělých v rámci 

doprovodu je vítána. 

Usnesení k bodu 4: VR  bere na vědomí 

 

 

 

Zapsal :   Ing. Jiří Pospíšil, v.r.                       Ověřil :  Dana Kolozsiová, v.r.    

 

Příloha : 

- smlouvy JMK – MTZ 2015, Prorodinná politika, rozpočty, žádosti 

 

pro proti zdržel se

4 0 0

pro proti zdržel se

4 0 0

pro proti zdržel se

4 0 0


