
Zápis ze schůzky VR PROCYON o.s.  č.8 
 
Termín schůzky  :     pátek 20.4.2008     18.00 – 19.30 hod. 
Místo konání   :    areál PROCYON 

Účastníci   : 
Členové výkonné rady  :        Mgr.Hana Kantorová, Ing.Ivana Hofmanová, 

Daniela Pospíšilová, Ing.Jiří Pospíšil 

  

Zapisovatel   : Ing.Jiří Pospíšil 

Ověřovatel zápisu : Mgr.Hana Kantorová     
Program :    
 

1. vzetí na vědomí zprávy o ukončení činnosti ve VR o.s. ze strany Karla Šmedka 
2. kontrola plnění činnosti, sjednocení dalšího postupu  
3. informace předsedy o průběhu projektu – „Kdo si hraje, .. nevraždí“ v rámci 

programu JMK prevence kriminality  
4. informace o podpisu smlouvy projektu „Úprava povrchu kolbiště, jakožto víceúčelové 

hrací plochy“ a přípravě  realizace 
5. schválení žádosti o mimořádnou dotaci per-rollam, informace o podpoře  
6. koordinace a průběh realizace projektu 1.koňská regionální 
7. diskuse, různé  
 

 

 
1.bod jednání : vzetí na vědomí zprávy o ukončení činnosti ve VR o.s. ze strany Karla 
Šmedka 
Usnesení k bodu 2:  VR berou na vědomí rozhodnutí Karla Šmedka. VR zůstane čtyřčlenná.  
 
2.bod jednání : kontrola plnění činnosti, sjednocení dalšího postupu  
Jednání začalo připomenutím a kontrolou návrhů činnosti sdružení na rok 2008 a schválení dalšího 
postupu výstavby areálu PROCYONu z VR č.6. 

 

pro proti zdržel se

4 0 0

Aktivita

Termín 

realizace Zodpovídá

Částka na 

realizaci (Kč) Zdroj financí Zajištění

Splněno / 

Rozpracov

áno / 

Nesplněno

zprovoznění elektrického ohrazení 
pastvy

do 
31.3.2008 ing.Lad.Pospíšil 0 brigáda členů

schváleno 
12.3.2008 S

ohrazení areálu PROCYONU 30.4.2008 ing.Jiří Pospíšil

pražce-
doprava, 
skládání

rozpočet, brigáda 
členů + 
mimořádná 
dotace JMK

schváleno 
20.6.2008 / 
mimořádná dotace 
50.000,-Kč JMK R

řízení projektu dot.t.5 PRV JMK 03-12/2008 Daniela Pospíšilová 0 nepodpořeno N
dostavba strážní věže 
(opláštění,vestavba klubovny), 
výstavba trenažéru a lanové dráhy 30.8.2008 ing.Jiří Pospíšil 168 000

JMK/Obec/brigád
y členů

83 tis.JMK              
85 tis.Obec S

terénní úpravy okolí strážní věže 30.8.2008 Ladislav Pospíšil st. 0 brigáda členů
schváleno 
12.3.2008 S

údržba plochy areálu-pastva (nafta-
traktor, benzín-sekačka) 2008 5.000 rozpočet v jednání R

výstavba kolbiště 30.8.2008 Ing.Jiří Pospíšil 340 000
JMK/Obec/brigád
y členů

120 tis.JMK       
100 tis.Obec v 
jednání R

výstavba 1.koňské regionální - 
značení, odpočívky, úvaziště, 
inf.tabule 30.11.2008 Ing.Jiří Pospíšil 315 210

PRV/partneři 
projektu

podepsána 
smlouva/ 
rozpracováno R

výstavba koňské stanice Letonice-
ohrazení a přístřešky 30.11.2008

Karel Šmedek ml. - 
odstoupil

rozpočet, brigáda 
členů

schváleno 
12.3.2008

organizace dětského tábora 07-08/2008 ing.Jiří Pospíšil

náhrada-
prevence 

kriminality R
uskutečnění slavnostního zahájení 
provozu 1.koňské regionální 10-11/2008

Ing.Hofmanová\+Kant
orová

JMK/Obec/účast 
členů v jednání R

příprava projektu rozšíření 
hipostezek - II.etapa pro SO Větrník 30.6.2008

Ing.Pospíšil, 
D.Pospíšilová Obce SO Větrník v jednání R

Webové stránky PROCYON 31.7.2008 Petra Cheliková 0 brigáda členů
schváleno 
12.3.2008 R



 

 

 
Ve vazbě na možnost zpracování projektu pokračování výstavby hipostezky upozornil předseda na 
vhodnost vyřízení živností pro poskytování poradenských a jiných služeb, souvisejících s činností 
PROCYONu, které by měly znamenat finanční přínos pro sdružení na jeho provoz. Současně byly 
projednány a chváleny návrhy darovacích a partnerských smluv souvisejících s projektem 
1.regionální. 
Dále proběhla informace, že v uplynulém období od poslední schůze VR byla zahájena výuka 
country tanců, která probíhá v tělocvičně. Zatím proběhla tři setkání za účasti v průměru 10-16 
účastníků. Cvičitelkou je Vladislava Pantůčková z Lulče ze skupiny Simarella. Cílem je dát 
dohromady skupinku lidí se zájmem o společný tanec a nácvik tanců pro slavnostní zahájení 
provozu na hipostezce na podzim tohoto roku. 
 
Usnesení k bodu 2:  VR schvaluje plán práce uvedený v tabulce. Schvaluje obsah partnerských a 

darovacích smluv a pověřují předsedu k projednání s partnery a k jejich podpisu. Současně jej 

pověřují jednáním s partnery ze SO Větrník k přípravě a podání žádosti na II.etapu výstavby 

hipostezek. VR pověřuje předsedu podpisem a podáním žádosti z PRV 2007-2013. VR ukládá 

členům společně se zamyslet nad obsahem www.stránek sdružení 

a pověřují mgr.Hanu Kantorovou, aby ve spojení s Petrou 

Chelíkovou připravili návrh struktury do příští schůze VR. 

 

 

3. bod jednání : informace předsedy o průběhu projektu – „Kdo si hraje, .. nevraždí“ v rámci 
programu JMK prevence kriminality  
Daniela Pospíšilová podala zprávu o průběhu projektu. Výsledky jsou zřejmé – je postavena lanová 
dráha, trenažér a je opláštěna strážní věž, ve které se poprvé koná dnešní schůze. K dnešnímu dni 
je uhrazena první faktura ve výši 83.000,-Kč, další faktura je vystavena na 85.000,-Kč s tím, že 
tato bude uhrazena po dodání certifikátů. Současně se zmínila o průběhu partnerského projektu 
obce Letonice, na jehož realizaci se jako partneři podílíme. Ve středu se uskuteční třetí setkání 
mládeže Letonic se zajímavými lidmi- kpt.Martin Vařeka – válka v Afgánistánu. Je pořízen 
datzaprojektor s plátnem a stojanem pro potřeby projektu. Připravuje se výjezd na víkend s mládeží 
na Ústeckoorlicko. 
 
Usnesení k bodu 3:  VR bere na vědomí zprávu o průběhu projektů. 

 

 

4. bod jednání : informace o podpisu smlouvy projektu „Úprava povrchu kolbiště, jakožto 
víceúčelové hrací plochy“ a přípravě  realizace 
 
Předseda dnes 20.6.2008 podepsal smlouvu s JMK, kterou měli možnost si zúčastnění přečíst. Dále 
podal informaci o nepodpoření dotace ze strany obce na jednání ZO Letonice. Navrhuje opětovně 
požádat zastupitelstvo obce o podporu s doplněnou důvodovou zprávou a zahájit práce výběrem 
dodavatele. Současně navázat na předchozí jednání se zástupci obce Němčany ve věci darování 
blíže nespecifikovaného množství písku pro potřeby výstavby kolbiště. Vzhledem ke snížené 
dotaci bude povrch pouze oddrenážován zahloubenými rýhami s odvodňovacím potrubím a 
obsypem v geotextilii na kterou bude navezena vrstva písku. Upouští se prozatím od 25 cm 
drenážní vrstvy, která bude případně dodatečně provedena v případě zajištění dalších dotačních 
prostředků 
 
Usnesení k bodu 4:  VR schvaluje výše uvedený postup 

 

 
 
 
 

pro proti zdržel se

4 0 0

pro proti zdržel se

4 0 0



 
5.bod jednání : schválení žádosti o mimořádnou dotaci per-rollam, informace o podpoře  
 
Na základě schvalování per-rollam (mailem) v průběhu minulého týdne je uveden zápis o 
schválení obsahu žádosti na mimořádnou dotaci na ohrazení volnočasového areálu. Dnes 
informoval předseda o získání podpory ze strany JMK. Znamená to zajištění realizace projektu dle 
smlouvy, která bude připravena k podpisu během příštího týdne.  
 
Usnesení k bodu 5:  VR pověřuje předsedu podpisem smlouvy 

s JMK a řízením projektu dle pravidel uvedených ve  smlouvě. 

 

6.bod jednání : koordinace a průběh realizace projektu 1.koňská regionální 
 
Předseda podal zprávu o stavu projektu. Jsou podepsány souhlasy s vedením trasy hipostezky se 
zástupci zemědělských podniků hospodařícími v hipostezkou dotčeném prostoru a jsou připraveny 
smlouvy o partnerství  a právu provedení stavby a návrhy darovacích smluv s obcemi, na jejichž 
území povede hipostezka a budou zde umístěny odpočívadla. Během příštího týdne je naplánována 
schůzka partnerů s cílem dohodnou konečné znění a informovat o dalším průběhu projektu. 
 
Usnesení k bodu 6:    VR  bere na vědomí zprávu a schvaluje 

obsah smluv. Pověřuje současně předsedu k jejich podpisu. 

 

7.diskuse, různé  
 
Projednání průběhu schůzky se zástupci obce. Řešení situace ve stáji. Oprava a doplnění 
provozních řádů zařízení – lanovky, trenažéru a lezecké stěny. 
 
 
Termín následující schůzky :      červenec 2008  
 
 
 
 
Zapsal :   Ing.Jiří Pospíšil v.r.                        Ověřil :  Mgr.Hana Kantorová v.r. 
 
     

 
 
 

pro proti zdržel se

4 0 0

pro proti zdržel se

4 0 0


