termín: 18. prosince 2016, od 17.05 do 18.50
místo: Krajská kancelář, SZ Hanychov, Liberec

Liberec | 18. prosince 2016

přítomní:

omluveni:
hosté:

ses. Kulichová (Šťopka) [odchod v 18:40], Veselá (Dita), bři. Kabeš (Kvído) [příchod v 17:08], Lehký
(Kim), Lischka (Vuk) [příchod v 17:13], Peřina (Jerry), Polák (Kasař), Riss (Kaštan) [odchod v 17:26],
Tauchman (Drak), Tvrzník (Ládínek) [příchod v 17:41]
(10 z 13 členů s hlasem rozhodným)
ses. Laštůvková (RinTintina), bři. Hrubý (Jelen), Novotný (Žluťásek)
ses. Stránská (Jája), bři. Berki (Hubert) [odchod v 17:35], Patočka (Čajíček) [příchod v 17:18]

1) Krajský sněm









Br. Berki představil KRJ jednací řád sněmu. Jednací řád vychází z posledního krajského sněmu.
Akorát volební komise bude složena přímo na sněmu.
Delegáti dostanou písemné podklady nejpozději 14 dní před konáním sněmu.
Usnesení 2016-12/I: Krajská rada skautského Libereckého kraje schvaluje jednací řád krajského
sněmu.
(8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno)
Dále br. Berki představil KRJ návrh programu sněmu a informoval o zvaných hostech. Sněm by měl
být od 9 do cca 16 hod.
Usnesení 2016-12/II: Krajská rada skautského Libereckého kraje schvaluje návrh programu
krajského sněmu.
(10 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno)
Hledají se lidé do revizní komise. Revizní komise se schází přibližně 3x ročně. Nejvíce práce je
v únoru a v březnu.

2) Zprávy z Náčelnictva





Náčelnictvo schválilo deficitní rozpočet na rok 2017 celé organizace ve výši přibližně 2 mil. Kč, který
bude financován z přebytku minulých let.
Náčelnictvo schválilo nový typ kvalifikace, a tak v budoucnu bude vedoucím střediska (i VOJ)
na vedení organizační jednotky stačit střediskové minimum a nebude nutná vůdcovská zkouška
(cílící především na vedení odddílů).
Od příštího krajského sněmu (od r. 2020) se bude sněm rozhodovat, jestli krajský kapitán
a zpravodaj Kmene dospělých budou nebo nebudou členy KRJ s hlasem rozhodným. Tento bod
by se měl schválit na únorovém jednání Náčelnictva.

3) Finanční příspěvek pro rovery na RoverWay



Dva účastníci RoverWay prostřednictvím svého střediska Jablonec n. N. žádají KRJ o mimořádný
finanční příspěvek ve výši 4.000,-Kč.
Usnesení 2016-12/III: Krajská rada skautského Libereckého kraje schvaluje finanční příspěvek pro
rovery na RoverWay ve výši 4.000,-Kč.
(9 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno)
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4) Informace o Selešce









Aktuálně úředníci ÚZSVM sepisují kupní smlouvu na pozemky pod a v okolí chaty, ale zatím není
definitivně potvrzeno, zda chce stát opravdu dané pozemky prodat.
Tým chaty Seleška je posílen o jednoho nového člena. V současné chvíli má tým 6 členů. V týmu je
br. Peřina (Jerry), br. Patočka (Čajíček), br. Lochovský (Sova), br. Stehlík (Řopík), ses. Stránská (Jája)
a ses. Peřinová (Andílek).
Termíny brigád na chatě:
 21. – 23. dubna 2017
 10. – 11. června 1017
 8. – 10. září 2017
Upozornění: Prosíme o šíření termínů brigád a účast co nejvíce roverů a dospělých z oddílů.
Na brigádě se bude sekat tráva, opravovat okenice, uklízet garáž, malovat společenská místnost
a mnohé další. V červnu by se na brigádě měly dělat nové postele v jednom z pokojů.
Termíny na chatě jsou volné od května 2017.

5) Informace ze sněmů středisek




Od září do listopadu 2016 probíhaly v kraji střediskové sněmy, v mnoha střediscích došlo k úplné
nebo částečné obměně vedení. Drtivé většiny sněmů se účastnil předseda KRJ nebo jiný člen rady
či zpravodajského týmu.
Přehled změn vedení v některých střediscích po jejich sněmu:
 středisko Řetěz Česká Lípa má novou zástupkyni – ses. Laurincová (Linda)
 středisko Jablonec n. N. má novou vedoucí – ses. Kurková (Kin) a zástupcem je nově dřívější
vedoucí – br. Polák (Kasař)
 středisko Ještěd Liberec má novou zástupkyni – ses. Přibylová (Veverka)
 středisko Stopa Liberec má nové vedení; vedoucím střediska – br. Khol (Kecka) a zástupcem
– br. Stanislav (Skip)
 přístav Flotila Liberec má nového zástupce – br. Arient (Bodie)
 středisko Šurean Liberec má novou zástupkyni – ses. Cvejnová (Kulich)
 přístav Maják Liberec má nového zástupce – br. Jägermann (Jarda)
 středisko Dub Český Dub má nového zástupce – br. Hudec (Hoody)
 středisko Štika Turnov má nové vedení; vedoucím střediska – br. Šéfr (Standa) a novou
zástupkyní – ses. Šonská (Kiwi)
 středisko Jilm Jilemnice má nové vedení; vedoucím – br. Šťásek (Hasky) a novým zástupcem
– br. Vitvar (Cipísek)
 středisko Lípa Tatobity má nové vedení; vedoucím střediska – br. Mařas (Šimpi)
a zástupkyní – ses. Staffenová (Smíšek)

6) Budoucnost základny Hanychov v Liberci („nový Hanychov“)



Konečně se podařilo rozhýbat spolupráci mezi střediskem Ještěd Liberec a střediskem Mustang
Liberec ohledně řešení nového Hanychova.
Proběhla první schůzka za účasti vedení Ještědu, dále o tom budou jednat a probíhá příprava
architektonické soutěže (řeší primárně Mustang), na kterou dostali i grant od SNJF.

strana 3 z 5

www.skautlib.cz

Liberec | 18. prosince 2016

7) Rozpočet kraje a Selešky na rok 2017









KRJ projednala rozpočet Libereckého kraje a chaty Seleška na rok 2017.
Největší položkou v rozpočtu chaty Seleška je koupě pozemku, proto je rozpočet sestaven jako
ztrátový a právě nákup pozemků bude hrazen z dlouhodobě budované finanční rezervy (která
je dostatečná).
Usnesení 2016-12/IV: Krajská rada skautského Libereckého kraje schvaluje rozpočet chaty
Seleška na rok 2017.
(8 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno)
Usnesení 2016-12/V: Krajská rada skautského Libereckého kraje schvaluje rozpočet kraje
na rok 2017.
(9 pro, 0 proti, 0 zdrželi se – schváleno)
Poznámka: Schválené rozpočty jsou k dispozici ke stažení v dokumentech na webu KRJ.

8) Betlémské světlo






Vydala se tisková zpráva k BS v Libereckém kraji a kraj je rád, že se oddíly a střediska zapojila
do opravdu velkého množství akcí a míst, kde světýlko budou rozdávat či už rozdávají.
Podrobnosti jsou i na krajském webu - http://www.skautlib.cz/archiv/2016-12-15/betlemskesvetlo-i-v-nasem-kraji/.
Lze si vygenerovat i plakát/obrázek: http://generator.skaut.cz/bs
Poznámka pro příští rok - příště je potřeba, aby tisková zpráva šla dříve.

9) Zprávy a informace z oblastí




Br. Peřina přivítal na KRJ nového krajského kapitána br. Kabeše (Kvída). Vodní skauti přišli o jeden
vodácký oddíl v Jilemnici.
Br. Langr (Šmudla) a br. Cvrček (Vezír) dávají dohromady Kapku – akci pro získání základní
kvalifikace pro akce na vodě (i pro nevodní skauty). Podklady by měly být připraveny na sněmu.
Br. Lehký (Kim) vytvořil FB stránku pro Kmen dospělých v kraji a v Zákupech vznikl další klub
dospělých o 11 členech.
Středisko Štika Turnov nabízí pro akce tým lidí, který zajišťuje zdravotnické maskovačky.



8. 1. 2017 od 17:00 v krajské kanceláři – SZ Hanychov, Liberec




Zapsala: Jana Stránská (Jája)
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Uvedené termíny se týkají různých členů a jednotek v Libereckém kraji.
Termín

Koho se týká

Co

21. 1. 2017

zájemci

Námořnický ples v Liberci

22. 1. 2017

delegáti ze středisek + KRJ

Krajský sněm – volba vedení, rady a RK

24. 2. 2017

zájemci

Reprezentační ples v České Lípě

21. – 23. 4. 2017

zájemci

Brigáda na chatě Seleška

10. – 11. 6. 2017

zájemci

Brigáda na chatě Seleška

8. – 10. 9. 2017

zájemci

Brigáda na chatě Seleška

Další termíny naleznete na webu kraje: www.skautlib.cz/terminy-a-akce

V tabulce jsou uvedeny úkoly z aktuální KRJ a vyhodnocení úkolů z minulých rad.
Úkol

Do kdy

Kdo

Co

Stav

Ú2016-11/01

4. 12. 2016

střediska

Vyúčtovat provozní dotace a krajské
příspěvky.

Splněno
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