Junák – svaz skautů a skautek ČR, Liberecký kraj (ev. č. 510)
Zemědělská 302/18a,
18a, Liberec VIII, 460 08

Zápis ze zasedání Krajské rady Junáka ze dne 17. 5. 2009
přítomní:
ses. Štěpánová – Nuggeta,
Nuggeta bří. Berki – Hubert, Peřina – Jerry,
Heniš – Jarýnek, Prokop – Pepa, Kohl – Kecka, Stránský – Sása, Polák – Kasař,
Lehký – Kim
hosté:
bři. Bakeš – Baki, Hocke – Podkovák
•

•

•

•

•

•

Kontrola úkolů
o úkol: br. Peřina zveřejní
řejní na webu KRJ schválenou verzi rozpočtu
rozpočtu Selešky i jeho
doplňující text s plánem – splněno
o úkol: br. Peřina
ina a ses. Kolischová
Ko
dokončíí text i finální podobu výroční
výro zprávy do konce
března 2009 a předají
edají ji KRJ ke schválení – viz samostatný bod
o úkol: ses. Kodoňová
ová (ZE) zajistí realizaci zdravotnického kurzu a včasné
v
vč
rozeslání
informací o termínech a možnosti přihlašování
p
– viz zápis zasedání týmu zpravodajů
zpravodaj
o úkol: br. Peřina
ina se ses. Peřinovou
Pe
zajistí včasné odevzdání daňového
ového přiznání
p
za rok
2008 – splněno
o úkol: br. Lehký navrhne na setkání s KD ústeckého kraje doplnění
ění statutu krajské
medaile Lilie a přátelství
řátelství tak, aby v něm bylo jasně uvedeno, že pro nečleny
ne
Junáka
schvaluje udělení
lení medaile předseda
p
příslušné KRJ - trvá
První aktualizace rozpočtu
o byla upřesněna částka
ástka za členské
lenské odvody, dále byla dodána rozpočtová kapitola
příslušná správě chaty Seleška
o od Lesů ČR,
R, s. p. byl letos přislíben
p
dar ve výši 35.000 Kč – tomu na straně
stran výdajů
odpovídá navýšení částky na Svojsíkův
Svojsík závod o 7.000 Kč na putovní ceny, navýšení
částky v grantové kapitole na 10.000 Kč
K a zbylá částka
ástka jde zatím do rezervy, ale počítá
po
se s jejím využitím na projekty KRJ, rádcovské kurzy čii granty NOJ
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
aktualizace schválena
o úkol: br. Peřina zveřejní
řejní aktualizaci
aktual
rozpočtu
tu na webu KRJ do 24. 5. 2009
Vyhlášení grantového řízení
o v tomto roce budou dvě kola, do prvního je alokováno 10.000 Kč
o žádosti na patřičném
ném formuláři
formulá i se zasílají mailem HZ do 20. 9. 2009
o pravidla zůstávají
stávají stejná – požádat může kterákoli jednotka v kraji a to i na akce zpětně,
zp
prioritou je široký záběr
zábě akce (kraj – okres – místo)
o úkol: ses. Peřinová
inová (HZ) zveřejní
zve
na webu KRJ formulář žádostí o grant do 31. 5. 2009
Krajské kolo Svojsíkova závodu
o termín: 12. až 14. 6. 2009 v Mařenicích (okres Česká Lípa)
o KRJ jmenuje velitelem závodu (za KRJ) br. Karla Opočenského
Opo
– Bobra, hlavním
rozhodčím (za pořádající
řádající středisko
st
Řetěz Česká
eská Lípa) br. Jana Starého – Čmeláka.
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
jmenování schváleno
Výroční zpráva
o po schválení bude distribuována na všechny úřady
ú
v obcích a městech,
ěstech, kde Junák v kraji
působí a zveřejněna
na na webu KRJ ses. Kolischovou do 24. 5. 2009
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1
výroční zpráva schválena
Registrace
o souhrn dat je uveřejněn
řejněn na webu KRJ
o meziročně došlo k propadu
ropadu počtu
po členů cca o 80 lidí, nejvíce se projevil v okrese
Semily, kde zaniklo středisko
stř
Pramen Lomnice nad Popelkou
o děkujeme
kujeme všem zpracovatelům,
zpracovatel
že přestáli těžkosti s letošní registrací (snad ve zdraví)
o došlo k překročení
ení termínů
termín pro odevzdání a z dotační
ní vyhlášky za to plynou sankce
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br. Berki navrhuje vzhledem k tomu, že se jedná o první rok, že byly těžkosti
t
se
softwarem a že se jedná většinou
v
o peníze, odpustit většině
tšině ZOJ sankce, vyjma
Nového Boru (odevzdal registrační
registra ní data o více než týden později)
pozd
– snížit z 10 %
na 5 % – a Mimoně
Mimon (odevzdali peníze o více než týden později)
pozdě – z 10 % na 2 %
– br. Stránský z podobného důvodu navrhuje odpustit v tomto případě
p
všem
– br. Herniš navrhuje symbolický trest – snížit z 10 % na 2 % a z 5% na 1 %
– situaci řeší vyhláška,
yhláška, KRJ může
m
přijmout pouze doporučení
čení
orientačně pro doporučení:
doporu
5, pro usnesení: 2 vybrána forma doporučení
– hlasováno bylo o návrzích od posledního protinávrhu, nejprve o návrhu br.
Heniše
pro: 5, proti: 4 (Stránský, Polák, Peřina,
Pe
Berki), zdržel se: 0 přijat
o problematickými oblastmi se také ukazují nedostatek kvalifikovaných
ovaných činovníků pro
vedení oddílu a kolize funkcí vedoucího oddílu a člena
lena revizní komise, z diskuse
vyplynula následující doporučení
doporu
– br. Berki iniciuje změnu
zm
OŘJ ve smyslu snížení počtu členů RK na jednoho
a s tím spojené případné
p
úpravy ustavení do funkce
– členem
lenem RK může
mů zůstat zástupce vůdce oddílu, ale na střediskových
řediskových radách
nesmí hlasovat (neslučitelnost
(neslu
členství v kontrolním a řídícím orgánu)
o hlasování o (opakovaných) výjimkách z OŘJ dle předloženého
edloženého seznamu
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 2
výjimky schváleny
o úkol: br. Peřina
ina vyrozumí dotčené
dot
jednotky o udělení
lení výjimek do 31. 5. 2009
o proběhla
hla diskuse o problémech, které trápí některá
n
střediska,
ediska, pravidelné zasedání KRJ se
ovšem nezdá jako ideální platforma (pro časovou
asovou omezenost a omezenost kapacity osob)
– vyplynula z toho potřeba
potř
hledat nějakou vhodnější
jší diskusní platformu, do které by se
mohlo zapojit více lidí
Další akce/záležitosti
o ses. Kodoňová (ZE) vyhlásí termín podávání žádostí o příspěvek
vek na výjezd na
vzdělávací
lávací akci na 20. 9. 2009, příslušný
p
formulář zveřejní
ejní na webu KRJ
o hlášenky tábora zasílat elektronicky do 31. 5. 2009 na adresu KRJ info@skautlib.cz
o připomenutí
ipomenutí krajských pokynů
pokyn pro revizi a zasílání zápisů
o k chystaným akcím a kontrole Plánu činnosti více ve zveřejněném
ném zápisu ze zasedání
týmu zpravodajů dne 12. 5. 2009
Příští zasedání: 4. 10. 2009 od 17:00 v kanceláři KRJ (Hanychov)

zapsal: Jan Berki – Hubert
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zkontroloval: Ondřej Peřina
řina – Jerry
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