
Zápis ze schůzky VR PROCYON o.s.  č.8 
 
Termín schůzky  :     středa 16.04.2008     19.30 – 21.00 hod. 
Místo konání   :    stáj Letonice 
Účastníci   : 
Členové výkonné rady  :        Daniela Pospíšilová, Karel Šmedek  

Ing.Jiří Pospíšil,  
Mgr.Hana Kantorová, ing.Ivana Hofmanová – účast po telefonu, 
schvalování obsahu zápisu per-rollam (mailem) 

Zapisovatel   : Ing.Jiří Pospíšil 
Ověřovatel zápisu : Daniela Pospíšilová 
      
Program :    

1.  konzultace činnosti sdružení na rok 2008 a schválení dalšího postupu výstavby areálu 
PROCYONu 
2. vyhodnocení akce „Brýle pro Afriku“ 
3. informace předsedy o podpisu smlouvy s JMK – „Kdo si hraje, .. nevraždí“ v rámci 

programu JMK prevence kriminality  
4. informace o průběhu schvalování projektu „Úprava povrchu kolbiště, jakožto 

víceúčelové hrací plochy“ a přípravě realizace 
5. diskuse, různé  

 
 

1.bod jednání : konzultace činnosti sdružení na rok 2008 a schválení dalšího postupu 
výstavby areálu PROCYONu 
Při projednávání navrženého rozsahu činností na rok 2008 vyjádřil Karel Šmedek rozdílný názor 
na navržené obsahové směřování činnosti sdružení s tím, že při zakládání o.s. měl představu o větší 
procentuální míře činností zaměřených především na koně, zejména na výstavbu zařízení pro 
činnost s koňmi.  
Předseda sdružení ing.Pospíšil se snažil vysvětlit, že navržené činnosti vychází z cílů sdružení 
schválených ve stanovách, tedy práce s mládeží prostřednictvím koní. Připomněl i prvotní 
myšlenku vzniku sdružení - spojit dosavadní chov koní Karla Šmedka s dlouhodobou prací 
ing.Pospíšila s mládeží v Letonicích. K tomu směřovala i dosavadní stavební činnost a žádosti na 
financování projektů sdružení 
2007  
Společné aktivity - projektová dokumentace a stavební povolení výstavby areálu PROCYON, 
výstavba konstrukce strážní věže mimo jiné i pro zřízení skladiště 
Aktivity týkající se práce s koňmi - ohlášení stavby ohrazení areálu, terénní úpravy plochy kolbiště, 
pořízení technického vybavení – křovinořez, traktor, výstavba ohrazení-stavění sloupů. Příprava 
žádosti projektu výstavby hipostezky 
Aktivity volného času mládeže – výstavba lezecké stěny, příprava projektových žádostí – prevence 
kriminality 
2008  
Společné aktivity – dokončení opláštění strážní věže, vytvoření klubovny a skladiště 
Aktivity týkající se práce s koňmi – dotace na výstavbu kolbiště, žádost na ohrazení areálu, 
výstavba hipostezky 
Aktivity volného času mládeže – využívání lezecké stěny v rámci projektu prevence kriminality, 
spolupráce s ŘK farností na pořízení stanového vybavení pro potřeby obce a tedy i PROCYONu, 
výstavba lezeckého trenažéru a lanové dráhy. 
 
Většina aktivit (projektových žádostí) vychází z aktuální možnosti získat dotační prostředky na 
realizaci. Doposud (vzhledem k délce trvání o.s. 1 rok není možným žadatelem z ROP) se však 
nepodařilo zajistit prostředky na výstavbu ustájení či koňské stanice. Předseda o.s. se snaží získat 
partnery na rakouské a slovenské straně, díky nimž by bylo možné některé aktivity se zaměřením 
na koně realizovat v rámci programu přeshraniční spolupráce. 
 

pro proti zdržel se

5 0 0



 
 
 
I přes výše uvedené se nepodařilo najít shodu ve společném pokračování a pan Karel Šmedek 
oznámil, že se nadále nebude účastnit práce ve vedení o.s., prodává koně a přestává zajišťovat chod 
stáje. Současně upozorňuje ostatní majitele koní na potřebu zajištění dalšího fungování stáje 
zejména s vazbou na činnosti PROCYON o.s. ve vlastní režii bez jeho další účasti. Nadále je však 
ochoten v rámci svých možností se podílet na činnosti sdružení jako řadový člen sdružení. 
(vyplývá z tel.hovorů s předsedou o.s.)  
 

2.bod jednání : vyhodnocení akce „Brýle pro Afriku“ 
Daniela Pospíšilová podala zprávu o průběhu a výsledku akce. Bylo vybráno prostřednictvím školy        
61 dospělých a 9 ks dětských brýlí. Výsledek sbírky byl zdokumentován společnou fotkou, která 
byla vystavena na sběrných místech s poděkováním dárcům. Vybrané brýle byly zabaleny a 
odeslány na adresu organizátora sbírky – SIRIRI o.p.s. 
Usnesení k bodu 2:  VR bere na vědomí 
 

3.bod jednání : informace předsedy o podpisu smlouvy s JMK – „Kdo si hraje, .. 
nevraždí“ v rámci programu JMK prevence kriminality  
 
Byla předložena k seznámení smlouva k výše uvedenému projektu. Řízením projektu je pověřen 
předseda sdružení. Nápomocná osoba k administraci bude Hana Pospíšilová – nečlen sdružení.  
Usnesení k bodu 4:  VR pověřuje předsedu řízením projektu dle 
pravidel a smlouvy s JMK. 
 
4.bod jednání : informace o průběhu schvalování projektu „Úprava povrchu kolbiště, 
jakožto víceúčelové hrací plochy“ a přípravě  realizace 
 
Předseda seznámil zúčastněné s dnešním zasedáním zastupitelstva JMK, kde by měla být 
schválena částka 150 tis.Kč. Dnes předseda absolvoval jednání na radnici v Němčanech o možné 
podpoře ze strany obce Němčany s možností vytěžení písku pro potřeby stavby. Je třeba zpracovat 
žádost na zastupitelstvo. Dále bude třeba požádat obecní zastupitelstvo obce Letonice o příspěvek 
(dotaci) na kofinancování.  
Usnesení k bodu 4:    VR  bere na vědomí zprávu a schvaluje 
podání žádosti na Obec Letonice o kofinancování projektu ve 
výši 100.000,-Kč. Pověřuje předsedu současně k podpisu 
smlouvy s JMK na přijetí dotace. 
 
 
Termín následující schůzky :      konec června 2008  
 
 
Zapsal :   Ing.Jiří Pospíšil v.r.                        Ověřil :  Daniela Pospíšilová v.r. 
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