
Zápis ze schůzky č.3 VR PROCYON o.s. 
 
Termín schůzky  :     pátek 14.09.2007     18.00 – 20.00 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. zhodnocení dosavadního průběhu výstavby volnočasového areálu PROCYON 

2. kontrola financování o.s. – peněžní deník 

3. zpráva o průběhu projektu „S kým by bylo, avšak není s čím“ - pořízení traktoru. 

Schválení přijetí půjčky  

4. žádost o dotaci na výstavbu dětského hřiště z prostředků JMK 

5. zpráva o postupu realizace projektu „Těžko na cvičišti, .. lehčeji v životě“, který o.s. 

administruje ve spolupráci s ŘK farností Letonice. Projednání návrhu partnerské 

smlouvy s ŘK farností Letonice 

6. diskuse, různé  
 

 

1.bod jednání : zhodnocení dosavadního průběhu výstavby volnočasového areálu PROCYON 
Přehled svépomocné práce  : 

- příprava projektové dokumentace a inženýrská činnost      81 hod. 
- stavební práce        351 hod. 
- projektová příprava – žádosti        61 hod. 

Dosavadní náklady na výstavbu :  
- výstavba strážní věže    celkem 54.460,50Kč 

doposud uhrazeno 38.302,50Kč + doposud neuhrazená faktura 16.158,-Kč (tesařské práce – Penti)               
 
Předpokládá se, že v letošním roce se podaří zbudovat strážní věž s lezeckou stěnou vč.opláštění (v 
závislosti na počasí), vystavět oplocení areálu, provést hrubé terénní úpravy v rámci výstavby 
kolbiště.  
Občanské sdružení obdrželo od Rady obce dotaci na výstavbu kolbiště ve výši 50.000,-Kč.  
Usnesení k bodu 1:  VR schvaluje dosavadní postup a plán 
práce pro konec roku 2007. Bere na vědomí přijetí daru ve výši 
50.000,-Kč s tím, že předseda požádá o rozšíření účelu využití i 
na stavbu věže. 
 

2.bod jednání : kontrola financování o.s. – peněžní deník 
Předseda sdružení předložil radě a revizorovi sdružení ke kontrole peněžní deník o.s. včetně 
dokladů. Stav na běžném účtu k dnešnímu dni je 53.106,19Kč a v pokladně 9.177,00Kč. 
Usnesení k bodu 2:  VR a revizor společně provedli kontrolu a 
schvaluje stav na pokladně a na účtě  
 

3.bod jednání : zpráva o průběhu projektu „S kým by bylo, avšak není s čím“ - pořízení traktoru. 

Schválení přijetí půjčky. 
Projekt probíhá dle plánu. 9.7.2007 byl Obcí pořízen křovinořez STIHL (16.000,-Kč), 14.9.2007 
bude Obcí koupen traktor ZETOR 7011 (160.000,-Kč z toho obec 38.000,-Kč, JMK 72.000,-Kč, 
PROCYON 50.000,-Kč). Byl projednán a schválen obsah smlouvy o půjčce 50.000,-Kč od Karla 
Šmedka na dofinancování nákupu traktoru. Procyon se bude podílet vyřízením všech náležitostí a 
uhradí dopravu traktoru do Letonic. V následujících dnech zajistí předseda přepis, pojištění vozidla 
a nákup provozních hmot.   

pro proti zdržel se

3 0 0

pro proti zdržel se

3 0 0

pro proti zdržel se

3 0 0



Usnesení k bodu 3:      VR bere na vědomí průběh projektu a převzetí vybavení z projektu od Obce. 
Za techniku je za PROCYON zodpovědný na základě partnerské smlouvy Karel Šmedek. 
VR schvaluje přijetí půjčky dle smlouvy o půjčce a pověřuje předsedu jejím podpisem(viz.příloha) 
 
 
  
 

 

4.bod jednání : žádost o dotaci na výstavbu dětského hřiště z prostředků JMK 
Předseda seznámil s možností podání žádosti o dotaci na výstavbu dětského hřiště. Bylo 
rozhodnuto o podání žádosti v celkové výši projektu 225.000,-Kč (vlastní prostředky ve výši 
45.000,-Kč, žádost o dotaci 180.000,-Kč)  
Usnesení k bodu 4:  VR schvaluje podání projektu a pověřuje 
předsedu podpisem žádosti 
 

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

o.s. administruje ve spolupráci s ŘK farností Letonice. Projednání návrhu partnerské smlouvy 

s ŘK farností Letonice 
Předložen a projednán návrh partnerské smlouvy s ŘK farností Letonice. 
Do 28.10.2007 bude dokončena montáž lezecké stěny a PROCYON na základě předložené 
partnerské smlouvy bude realizovat její provoz. 
Usnesení k bodu 5:  VR schvaluje podpis smlouvy.  
 
 
6.bod jednání : diskuse a závěr 
-  způsob provedení ohrazení areálu, dopadiště lezecké stěny, výstavba strážní věže a kolbiště,  
 
Termín následující schůzky :      listopad 2007 
 
 
Zapsal :   Ing.Jiří Pospíšil v.r.                                   Ověřil :  Daniela Pospíšilová v.r. 
     

Karel Šmedek v.r. 
 
 
 
Přílohy : 
 

- Partnerská smlouva s ŘK farností Letonice 
- Smlouva o půjčce 50.000,-Kč 

 

pro proti zdržel se

3 0 0

pro proti zdržel se

3 0 0

pro proti zdržel se

3 0 0


