
Zápis ze schůzky VR PROCYON z.s.  č. 42-01/2016 

 

Termín schůzky  :     16.02.2016     17.00 –19.00 hod. 

Místo konání   :    Orlovna 

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. Příprava Výroční schůze 2016 

2. Výběr členských příspěvků, vystoupení členů 

3. Dohoda o provedení práce-účetní, odměny vedení 

4. Návrh akcí a projektů na rok 2016  

 

1. Příprava Výroční schůze 2016 

Projednán termín konání Výroční schůze a stanoven na 3.4.2016. Upřesněny úkoly pro zdárný průběh. 

 

Usnesení k bodu 1:  VR pověřuje : Eva – úpravu stanov, Daniela a Jirka- výběr členských  příspěvků. 

Pozvánka, příprava Výroční zprávy a kompletace účetnictví vč.daňového přiznání – předseda a účetní, 

Daniela-organizační zajištění, revizor – revizní zpráva. 

 

2. bod jednání : Výběr členských příspěvků, vystoupení členů 

Provedena kontrola plateb členských příspěvků – dva ani po upozornění do konce roku nezaplatili – 

paní Drahomíra Rotreklová a Josef Rýzner. Ukončit členstvím vlastní žádost chtějí paní Pavlína 

Karbulová a Petra Chelíková. O členství žádá Mgr. Vojtech Baláž, s jehož členstvím rada souhlasí a 

bude představeno na VČS. 

 

Usnesení k bodu 2:  VR schvaluje vystoupení uvedených čtyř členů a 

doporučuje VČS přijetí nového člena - Mgr.Baláže. 

 

3. Dohoda o provedení práce-účetní 

 

Předložený návrh DoPP byl projednán a schválen v předloženém znění bez úprav. Konzultovány 

odměny pro členy vedení a manažerů projektů. Tento bod rozjednán a úkol k dořešení trvá. 

 

Usnesení k bodu 3: VR schvaluje předloženou DoPP s účetní -  

ing.Hofmanovou.  

 

4. bod jednání :  Návrh akcí a projektů na rok 2016  

Projednán a schválen obsah a rozpočty projektů na JMK – Tvořivý venkov, Draní peří a MTZ 2016.  

 

Usnesení k bodu 4: VR schvaluje a pověřuje předsedu podpisem a odevzdáním žádostí. Současně 

administrací projektu Draní peří pověřuje ing.Míčovou, ostatní zajistí předseda spolku. 

 

 

 

 

  

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

 

 

Příloha :   DoPP s účetní -  ing.Hofmanovou  

 

pro proti zdržel se

5 0 0

pro proti zdržel se

5 0 0

pro proti zdržel se

5 0 0


