
Zápis ze schůzky VR PROCYON, o.s.  č. 41-03/2015 

 

Termín schůzky  :     27.08.2015     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 : Daniela Pospíšilová 

 

Program :    

1. informace o průběhu přívesnického tábora 2015 

2. realizace projektů  

3. registrace spolku 

4. zájemci o členství  

 

1. informace o průběhu hlídání dětí na Procyonu během prázdnin 

V letošním roce bylo ještě ve druhém a třetím týdnu měsíce července zajištěno celodenní hlídaní dětí 

předškolního věku v počtu 11 dětí, z toho 6 dětí z Letonic, ostatní jsou děti příbuzných, bydlících 

v Letonicích. Organizačně zajišťovala mgr.Terezka Tihelková. Tábor zajišťovala Daniela Pospíšilová 

(vedoucí tábora a zdravotnice) společně s Evou Míčovou (asistentka vedoucí, programová manažerka) 

+ instruktoři Jakub Kubečka, Sára Pospíšilová, Katka Polaščinová, Ondřej Kurz, Eliška Chelíková, 

Mgr.Terezka Tihelková. Zúčastnilo se celkem 29 dětí, z toho 17 dětí z Letonic, ostatní jsou děti 

příbuzných, bydlících v Letonicích. Obsahem tábora byla původní řemesla a divadelní představení O 

tajemné bambitce. 

Usnesení k bodu 1:  VR děkuje celému týmu za opětovně skvěle zvládnutou akci pro děti během 

prázdnin o čemž svědčí také vysoká účast na závěrečném divadelním představení a zájem o z řad dětí a 

rodičů o další pokračování této letní aktivity. Vedoucí tábora zpracuje a předloží žádost na obec na 

kofinancování této akce společně s krátkou zprávou o této akci.  

  

2. bod jednání : realizace projektů 

Projekty, u nichž byla schválena dotace jak z obce na kofinancování, tak i z JMK na financování 

aktivit, mají podepsané dohody o financování a v minulém týdnu byl dokončen převod finančních 

prostředků na náš účet. Dnes upřesněn rozsah položek rozpočtů dle zkrácených dotací a uznání 

způsobilosti některých položek (viz.dod.č.1 smlouvy na MTZ), dle kterých bude prováděna realizace a 

závěrečné vyúčtování. 

Usnesení k bodu 2:  VR pověřuje manažerku ing.Ředinovou a 

předsedu jejich řízením a závěrečným vyúčtováním ve spolupráci 

s účetní.  

 

3. registrace spolku 

Je třeba dořešit přeregistraci sdružení na spolek v souvislosti s novým občanským zákoníkem. 

Místopředsedkyně Eva Míčová během podzimu zajistí registraci spolku – změnu názvu na 

PROCYON, z.s. 

Usnesení k bodu 3: VR pověřuje místopředsedkyni, aby do konce 

roku zajistila registraci spolku  

 

4. bod jednání :  přijetí nových členů 

Informace předsedy o nových zájemcích o členství z řad nově 

přistěhovaných obyvatel – manželé Balážovi z ul.Školní. Vojta Baláž 

projevil zájem o práci ve volnočasovém klubu. 

Usnesení k bodu 4: VR navrhne zájemce o členství na VS k přijetí. 

 

 

Zapsal :   Ing. Jiří Pospíšil, v.r.                       Ověřil :  Daniela Pospíšilová, v.r.   

pro proti zdržel se

5 0 0

pro proti zdržel se

5 0 0

pro proti zdržel se

5 0 0


