
Zápis ze schůzky VR PROCYON o.s. 
 
Termín schůzky  :     úterý 24.04.2007     19.00 – 21.30 hod. 
Místo konání   :    Nová 449 Letonice 
Účastníci   : 
Členové výkonné rady  :        Jiří Pospíšil, Daniela Pospíšilová, Karel Šmedek 
Revizor   : Ladislav Pospíšil 
Zapisovatel   : Ing.Jiří Pospíšil 
Ověřovatel zápisu : Daniela Pospíšilová, Karel Šmedek 
     
Program :    

1. informace předsedy o postupu jednání s DOSS a Obcí Letonice ve věci stavebního řízení na 
výstavbu Volnočasového areálu PROCYON  

2. konzultace připravenosti žádosti k projektu s názvem S ČEZem- na věž si vlezem z Nadace 
ČEZ 

3. informace předsedy o možnosti podání žádosti na Norský fond na přípravu projektů 
4. informace o výzvě JMK k předložení námětů projektů na podporu rozvoje cestovního ruchu 
5. zpráva o dotaci ŘK farnosti Letonice na projekt „Těžko na cvičišti, .. lehčeji v životě“ 
6. zpráva o dotaci Obce Letonice na projekt „S kým by bylo, ale není s čím“ 
7. schválení přijetí půjčky pro PROCYON o.s. 
8. diskuse, různé  
 

 
 

1.bod jednání : informace předsedy o postupu jednání s DOSS a obcí ve věci stavebního 
řízení na výstavbu Volnočasového areálu PROCYON  
K dnešnímu dni jsou kromě vyjádření Obce Letonice, Odboru živ.prostředí Bučovice a O2 
Telefonica, kde se vedou další jednání, doloženy na stavební úřad v Bučovicích veškeré 
požadované vyjádření (viz.tabulka přehledu vyjednávání, kterou předseda doložil). Předpokládá se, 
že chybějící dokumenty budou zajištěny do 25.5.2007 a následně Stavební úřad vypíše stavební 
řízení. 
Usnesení k bodu 1:  VR bere na vědomí a pověřuje předsedu dalším jednáním 
 

2.bod jednání : konzultace připravenosti žádosti k projektu s názvem „S ČEZem- na 
věž si vlezem“ z Nadace ČEZ 
Zúčastnění byli seznámeni s obsahem výzvy nadace ČEZ k předkládání projektů a bylo rozhodnuto 
o podání žádosti na výstavbu strážní věže, jejíž součástí by byla i JMK a farností Letonice 
dotovaná výstavba lezecké stěny s požadovanou výší dotace 300.000,-Kč při celkových nákladech 
425.000,-Kč (viz.příloha zápisu – kopie žádosti). Vlastní podíl bude činit 25.000,-Kč. Pro podání 
žádosti je vyžadováno zřízení a vedení běžného účtu. Předseda informoval o výsledku předběžného 
jednání s ředitelem pobočky KB v Bučovicích o nabídce zřízení a vedení účtu (komfort) po dobu 1 
roku zdarma. 
 
Usnesení k bodu 2:  VR schvaluje podání žádosti a pověřuje 
předsedu podpisem žádosti. Současně pověřuje předsedu 
podpisem smlouvy o zřízení běžného účtu u KB v Bučovicích. 
 

3.bod jednání : informace předsedy o možnosti podání žádosti na Norský fond na 
přípravu projektů 
Na základě výzvy, se kterou byli členové VR sdružení seznámeni a předloženým návrhem žádosti, 
bylo rozhodnuto o podání žádosti na přípravu projektu „Volnočasový areál PROCYON Letonice“ 
v celkové výši 5.601 € (tj.157.629,-Kč), přičemž podíl o.s. bude činit 561 € (tj.15.788,-Kč). 
 
Usnesení k bodu 3:  VR schvaluje podání žádosti a pověřuje 
předsedu podpisem žádosti.  

pro proti zdržel se

3 0 0

pro proti zdržel se

3 0 0

pro proti zdržel se

3 0 0



 

4.bod jednání : informace o výzvě JMK k předložení námětů projektů na podporu rozvoje 
cestovního ruchu 
Byla vzata na vědomí výzva JMK na předložení námětu projektu na podporu cestovního ruchu 
s tím, že PROCYON připraví námět na výstavbu Volnočasového areálu PROCYON Letonice 
v celkové výši 3,7 mil.Kč (viz.příloha). Jedná se o nezávazný námět. 
 
Usnesení k bodu 4:      VR schvaluje podání námětu a pověřuje 
předsedu odesláním námětu 
 

5.bod jednání : zpráva o dotaci ŘK farnosti Letonice na projekt „Těžko na cvičišti, .. lehčeji 
v životě“ 
Byla vzata na vědomí informace, že ŘK farnost Letonice obdržela z rozpočtu JMK prostředky na 
výstavbu lezecké stěny. Jedná se dotaci, kde  budoucí zakladatelé o.s. PROCYON – Karel Šmedek 
a Jiří  Pospíšil uzavřeli s ŘK farností smlouvu o výpůjčce pozemku a strážní věže pro realizaci 
projektu farnosti. Vzhledem k přechodu volného sdružení fyz.osob v občanské sdružení 
PROCYON  bude uzavřen dodatek této smlouvy s převodem na PROCYON. 
 
Usnesení k bodu 5:  VR schvaluje podpis smlouvy o výpůjčce 
s ŘK farností Letonice  
 

6.bod jednání : zpráva o dotaci Obce Letonice na projekt „S kým by bylo, ale není s čím“ 
Byla vzata na vědomí informace, že Obec Letonice obdržela z rozpočtu JMK prostředky na nákup 
techniky pro údržbu areálu a pastvin. Jedná se dotaci, kde  budoucí zakladatelé o.s. PROCYON – 
Karel Šmedek a Jiří  Pospíšil uzavřeli s Obcí Letonice partnerskou smlouvu na realizaci projektu 
Obce, jejímž výsledkem je bezplatné poskytnutí pořízeného vybavení pro potřeby areálu. 
Vzhledem k přechodu volného sdružení fyz.osob v občanské sdružení PROCYON  bude uzavřena 
nová partnerská smlouva s převodem na PROCYON. 
 
Usnesení k bodu 6:  VR schvaluje podpis nové partnerské 
smlouvy s Obcí Letonice.  
 
 
7.bod jednání : schválení přijetí půjčky pro PROCYON o.s. 
Rada projednala a schválila přijetí bezúročné půjčky od ing.Jiřího Pospíšila (viz.příloha – smlouva 
o půjčce) ve výši 50.000,-Kč na období 2 let (20.000,-Kč v hotovosti do pokladny, 30.000,-Kč 
převodem na účet po jeho zřízení) 
 
Usnesení k bodu 7:  VR schvaluje smlouvu o výpůjčce a 
pověřuje Karla Šmedka jejím podpisem  
 
8.bod jednání : diskuse, různé  
projednávalo  se: 
-  situace ohledně vyjednávání s Obcí ve věci vyjádření k PD areálu 
-  příprava oplocení areálu, vytýčení kolbiště a strážní věže, zasetí trávy, zajištění provozu stáje 
 
Termín následující schůzky :      24.5.2007, 19hod. – Nová 449, Letonice 
 
 
Zapsal :   Ing.Jiří Pospíšil v.r.                                   Ověřil :  Daniela Pospíšilová v.r. 
     

Karel Šmedek v.r. 
 
 

pro proti zdržel se
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pro proti zdržel se
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pro proti zdržel se
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pro proti zdržel se

3 0 0


