
Zápis ze schůzky č.2 VR PROCYON o.s. 
 
Termín schůzky  :     pátek 29.06.2007     19.00 – 21.00 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 obdržení nabytí právní moci stavebního povolení na výstavbu 
Volnočasového areálu PROCYON  

2. informace předsedy o založení běžného účtu sdružení u KB pobočka Bučovice 
3. informace o předložení námětů projektů na podporu rozvoje cestovního ruchu- JMK 
4. zpráva o postupu realizace projektu „Těžko na cvičišti, .. lehčeji v životě“, který o.s. 

administruje ve spolupráci s ŘK farností Letonice 
5. diskuse, různé  
 

 
 

1.bod jednání : informace předsedy o obdržení nabytí právní moci stavebního povolení na 

výstavbu Volnočasového areálu PROCYON  
 
K dnešnímu dni o.s. obdrželo nabytí právní moci stavebního povolení na výstavbu volnočasového 
areálu PROCYON, je třeba uhradit správní poplatek ve výši 3.000,-Kč a tak budou splněny 
veškeré náležitosti k zahájení stavby.  
 
Usnesení k bodu 1:  VR bere na vědomí a pověřuje předsedu dalším jednáním 
 

2.bod jednání : informace předsedy o založení běžného účtu sdružení u KB pobočka 

Bučovice 
Na základě informace z minulé schůze VR (24.4.2007) byla uzavřena smlouva o zřízení a vedení 
běžného účtu na pobočce KB v Bučovicích (komfort) po dobu 1 roku zdarma.  
Číslo účtu - 35-9366150207/0100 
 
Usnesení k bodu 2:  VR bere na vědomí smlouvu o zřízení běžného účtu u KB v Bučovicích. 
 

3.bod jednání : informace o předložení námětů projektů na podporu rozvoje cestovního ruchu- 

JMK 
Byla vzata na vědomí informace, že předseda sdružení zpracoval a předložil tři varianty  fiší na 
projekty podpory cestovního ruchu – na výstavbu Volnočasového areálu PROCYON Letonice  
 
Usnesení k bodu 3:      VR bere na vědomí přípravu a podání  
 

4.bod jednání : zpráva o postupu realizace projektu „Těžko na cvičišti, .. lehčeji v životě“, který 

o.s. administruje ve spolupráci s ŘK farností Letonice 
Projekt byl úspěšně zahájen, členové PROCYONU (viz.stavební deník stavby) zahájily přípravné 
práce na staveništi věže, která musí být připravena pro montáž lezecké stěny. Předseda sdružení 
jako jeden ze tří se zúčastnil výcviku „Instruktora lezení na lezeckých stěnách“ a obdržel certifikát, 
který opravňuje k výkonu činnosti možnosti provozování lezecké stěny. Termín montáže se 
předpokládá v září 2007. 
  
Usnesení k bodu 4:  VR bere na vědomí  
 

pro proti zdržel se

3 0 0



5.bod jednání : diskuse, různé  
projednávalo  se: 
-  situace ohledně vyjednávání s Obcí ve věci realizace projektu „S kým by bylo, ale není s čím“ 
díky kterému o.s. získá technické vybavení na činnost (traktor, křovinořez) 
-  příprava oplocení areálu, vytýčení kolbiště a strážní věže, zasetí trávy, zajištění provozu stáje 
 
Termín následující schůzky :      září 2007 
 
 
Zapsal :   Ing.Jiří Pospíšil v.r.                                   Ověřil :  Daniela Pospíšilová v.r. 
     

Karel Šmedek v.r. 
 
 


