
Zápis ze schůzky VR PROCYON z.s.  č. 43-02/2016 
 
Termín schůzky  :     26.09.2016     18.00 –19.45 hod.  
Místo konání   :    Klubovna Procyon 
Účastníci   : 
Členové výkonné rady  :      Daniela Pospíšilová, ing. Eva Míčová, Ing. Jiří 

Pospíšil, Dana Kolozsiová  
Členové sdružení : Ing. Ivana Hofmanová 
Zapisovatel   : Ing. Jiří Pospíšil 
Ověřovatel zápisu : Ing. Eva Míčová 
 
Program :    

1. Realizace projektů 2016 a zajištění jejich financování 
2. Řešení situace ohledně činnosti oddílu Hrátky s koněm  
3. Ukončení nájmu pro provozování mateřského klubu MÁaJÁ v MŠ 

 
1. bod jednání : Realizace projektů 2016 a zajištění jejich financování 
Předseda seznámil členy VR o výši záskané dotační podpory z rozpočtu JMK a s usneseními 
zastupitelstva a rady obce ohledně výše kofinancování našich projektů ve zmenšené míře a případné 
možnosti zapojení prostředků spolku určených na činnost do kofinancování projektů.  
 
Usnesení k bodu 1:  S ohledem na tato rozhodnutí Rady a ZO obce, s ohledem na nutnost zajištění 
provozu areálu a plnění závazků spolku, VR rozhodla o přiměřeném snížení rozsahu a tedy i ponížení 
rozpočtu projektu Tvořivý venkov -2016 a vrácení části nedočerpané dotace zpět do rozpočtu JMK.  
 
 
 
2. bod jednání : Řešení situace ohledně činnosti oddílu Hrátky s koněm 
Členka VR – dosavadní vedoucí oddílu Dany Kolozsiové – v dopise ze dne 20.9.2016 zdůvodnila své 
rozhodnutí o ukončení činnosti oddílu špatným stavem připravenosti stávajících koní pro činnost 
oddílu (Stela chronicky a často nemocná, Baron těžko zvladatelný) a oznámila své rozhodnutí nadále 
neposkytovat svého koně pro činnost Procyonu.  
 
Usnesení k bodu 2:  VR vzala zdůvodnění na vědomí s tím, že děkuje paní Kolozsiové za dosavadní 
činnost a místopředsedkyně s předsedou byli pověřeni zahájit jednání ohledně nástupce ve vedení 
oddílu. Předběžný zájem o pomoc v této činnosti projevili manželé Balážovi.  
 
 
 
3. Ukončení nájmu pro provozování mateřského klubu MÁaJÁ v MŠ 
Klub maminek MÁaJÁ obdržel dne 21.září 2016 od obce Letonice urgenci s výzvou k ukončení 
činnosti mateřského klubu MÁaJÁ v prostoru MŠ a k jeho vyklizení do konce září 2016.  
  
Usnesení k bodu 3: VR rozhodla o využití nabídky Jednoty Orel Letonice k možnosti poskytnutí 
prostor Orlovny a o přestěhování mateřského klubu do konce září.   
 
 
 
  
Zapsal :   Ing. Jiří Pospíšil, v.r.                       Ověřil :  Ing. Eva Míčová, PhD.  
 
Příloha – dopis Dany Kolozsiové – mail ze dne 20.9.2016 
 

pro proti zdržel se
4 0 0

pro proti zdržel se
4 0 0

pro proti zdržel se
4 0 0


