
Zápis ze schůzky VR PROCYON o.s.  č.9 
 
Termín schůzky  :     neděle 17.8.2008     17.00 – 18.30 hod. 
Místo konání   :    stáje PROCYON 

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

Daniela Pospíšilová, Ing.Jiří Pospíšil 

Ostatní :    Petra Cheliková  

Zapisovatel   : Ing.Jiří Pospíšil 

Ověřovatel zápisu : Ing.Ivana Hofmanová    
Program :    
 

1. kontrola plnění činnosti  
2. informace předsedy o průběhu projektu – „Kdo si hraje, .. nevraždí“ v rámci 

programu JMK prevence kriminality  
3. informace o podpisu smlouvy na mimořádnou dotaci  
4. průběh realizace projektu 1.koňská regionální 
5. řešení situace ve stáji ohledně ustájení koní 
6. příprava sportovního dne na areálu PROCYON 
7. ostatní 
 

 

 
.  
1.bod jednání : kontrola plnění činnosti 

Od minulé schůze došlo k pokroku v otázce ohrazení a obdělání areálu. Brigádami členů a 
s třídenní pomocí kamarádů z o.p.s. Na půli cesty z Nového Malína se podařilo vybudovat cca 2/3  
ohrazení. Prováděno čištění povalů (H.Kant., I.Hofm., L.a J.Posp., M.a V.Knotkovi, doprava a 
montáž (L+T+J.Posp.), zajišťován spojovací a nátěrový materiál (D.Posp.). K dopravě využíván 
traktor PROCYONU.  Zbývající 1/3 by měla být dotažena v průběhu měsíce září. Areál byl 
zesečen v celé ploše i včetně kolbiště, kde byl spálen uschlý porost.  

V závěru areálu zbudován podkladový rošt pro uskladnění sena a slámy.  
Ve věci výstavby kolbiště bylo prozatím jednáno s možnými dodavateli prací, avšak  

z důvodu neznámé celkové částky na realizaci, nebylo možné provést specifikaci zadání. Realizace 
se tak přesouvá zřejmě na září a říjen 2008.  

Projekt rozšíření hipostezky byl papírově připraven, avšak z důvodu nezajištění vyjádření  
všech dotčených zastupitelstev (dovolené) nebyl v letním kole podán a přesouvá se na rok 2009. 

Výuka country tanců po čas prázdnin přerušena s tím, že cíl trvá a taneček by se mohl 
uskutečnit v rámci country večera v Lysovicích při prezentaci projektu 1.koňské regionální 
hipostezky, případně při oficiálním zahájení provozu.. 

  
Usnesení k bodu 1:  VR bere informace na vědomí 

 

2. bod jednání : informace předsedy o průběhu projektu – „Kdo si hraje, .. nevraždí“ v rámci 
programu JMK prevence kriminality  
Zklamáním byla malá účast mládeže na třetím setkání se zajímavými lidmi- kpt.Martin Vařeka – 
válka v Afgánistánu stejně jako v předposlední den před odjezdem odvolání účasti na již 
zajištěném pobytu na víkend s mládeží na Ústeckoorlicko. Ve věci fakturace doposud neuhrazena 
zbývající částka 85.000,-Kč z důvodu nedodání certifikátu výrobků. V pátek jsme obdrželi 
mailovou informaci o průběhu certifikace. Tato věc je v jednání, nicméně lhůty pro vydání 
certifikátu jsou dlouhé. Rozhodnuto o zaslání částky 40.000,-Kč s tím, že zbývající částka bude 
odeslána po fyzickém obdržení certifikátů a odstranění drobných vad. 
 
Usnesení k bodu 2:  VR schvaluje zaslání částky 40.000,-Kč 

dodavateli prací. 

 

pro proti zdržel se

4 0 0

pro proti zdržel se

4 0 0



 

3. bod jednání : informace o podpisu smlouvy na mimořádnou dotaci 
 
Předseda dne 24.7.2008 podepsal smlouvu s JMK na „úpravu kolbiště“, kterou měli možnost si 
zúčastnění přečíst. Průběh a konečný rozsah realizace bude závislý na podpoře či nepodpoře ze 
strany obce po jednání zastupitelstva v průběhu září. 
Usnesení k bodu 3:  VR bere na vědomí. 

 
4.bod jednání : průběh realizace projektu 1.koňská regionální 
 
Doposud dle schváleného harmonogramu projektu probíhala jednání o výběru dodavatele a  
jednání s partnery. Z výběrového řízení byla vybrána dodavatelská firma IROKO V.Daněk, se 
kterou bude podepsána SOD. Následovat budou jednání o konečném provedení výrobků a obsahu 
informačních tabulí naučné stezka, stejně jako o umístění  směrových značení a odpočívek. 
Usnesení k bodu 4:  VR schvaluje výběr dodavatele a pověřuje předsedu k podpisu SOD s firmou 

IROKO 

 

 

5.bod jednání : řešení situace ve stáji ohledně ustájení koní 
 
Předseda podal zprávu o průběhu vyjednávání s majitelem stávajících stájí – firmou BAJULUS a  
dodavatelem energie a vody pro ustájení – ZOD Letonice. Učiněna dohoda se ZOD o zajištění 
dodávek el.energie a vody. Od Fy Bajulus požadavek na vyklizení stájí do 31.10.2008. Zahájena 
jednání o náhradním ustájení přes zimu. Podána informace o možnosti získání výcvikového koně 
Tarana pro potřeby činnosti sdružení. Bude rozhodnuto po dořešení náhradního ustájení a zajištění 
krmení a steliva.. 
Usnesení k bodu 5:    VR  bere na vědomí zprávu pověřuje předsedu k jednání ve věci zajištění 

náhradního ustájení. 

 

6. příprava sportovního dne na areálu PROCYON 
 
Projednán a schválen termín a obsah sportovního dne, který se bude konat  v sobotu 30.8.2008 na 
všech zbudovaných zařízeních – lanovka, trenažér, lezecké stěna, kolbiště a volné plochy pasty. 
 

Usnesení k bodu 6:    VR  pověřuje Danielu Pospíšilovou, Hanu 

Kantorovou, Ivanu Hofmanovou a Petru Chemikovou přípravou 

a zabezpečením sportovního odpoledne včetně pozvánek. 

 
7. ostatní 
 
Řešena otázka aktivizace smlouvy na pořízení sekačky od pana Karla Rotrekla ze dne 24.9.2007 
v návaznosti na uvedený termín splatnosti (změna stavu z půjčky na vyzkoušení na vlastnický 
vztah).  
 
Usnesení k bodu 7:    Schválena aktivizace smlouvy a rozhodnuto o zaplacení dlužné částky 

1.000,-Kč v termínu před vypršením splatnosti – 24.9.2008. 

Současně rozhodnuto o zajištění její opravy. Zajištěním opravy 

pověřen předseda. 

 
 
Termín následující schůzky :      září 2008  
 
 
 
Zapsal :   Ing.Jiří Pospíšil v.r.                        Ověřil :  Ing.Ivana Hofmanová 
     

pro proti zdržel se

4 0 0

pro proti zdržel se

4 0 0

pro proti zdržel se

4 0 0



 
 
 


