Zápis ze zasedání
Krajské rady Junáka Libereckého kraje
termín: 18. září 2011, od 17.00 do 19.15
místo: krajská kancelář, SZ Hanychov, Liberec

Junák – svaz skautů a skautek ČR,
Liberecký kraj

Zápis ze zasedání Krajské rady Junáka Libereckého kraje ze dne
18. září 2011
Účastníci zasedání
přítomní: ses. Schäferová – Tajfun, Veselá – Dita, bři. Bajer – Čmelák, Langr – Šmudla, Peřina – Jerry,
Polák – Kasař, Prokop – Pepa, Tvrzník - Ládínek
omluveni: bři. Bakeš – Baky, Hozák – Slůně, Lehký – Kim, Lischka – Vuk, Šťásek – Hasky
hosté:
---

Zápis z jednání
1) Letní tábory
 Členové KRJ informovali o tom, jak proběhly letní tábory středisek z jejich oblastí.
 Vedení KRJ zvládlo letos navštívit 8 táborů na území Libereckého kraje.
 Několik táborů i letos bylo zasaženo povodní, ale situaci všude zvládli. Vedením těchto táborů,
střediskům i pomáhajícím dobrovolníkům patří velký dík.
2) Světové jamboree 2011
 Br. Peřina informoval na základě zprávy br. Hozáka o proběhlém světovém jamboree ve Švédsku.
Akce se zúčastnilo několik mladších členů (účastníci) i starších členů (IST) z našeho kraje.
 I díky finanční podpoře KRJ (a získaným sponzorským darům) se podařilo účastníkům snížit poplatek
za pobyt a cestu o několik tisíc Kč.
3) Spolupráce s Rotary Clubem
 Junácký kraj byl požádán o prezentaci skautského světového jamboree na schůzce Rotary Clubu
v Liberci. Br. Hozák prezentaci připravil a akce se účastnil.
 Bohužel na poslední chvíli byla akce členy Rotary Clubu. I nadále je však zájem o spolupráci zájem.
4) Grantový program KRJ na podporu projektů a akcí OJ (II. kolo)
 KRJ projednala nejvhodnější termín a podobu II. grantového kola na podporu projektů a akcí OJ.
 Střediska i okresy z Libereckého kraje mohou do 31. 10. 2011 do 23.59 zasílat své elektronické
žádosti o finanční podporu na info@skautlib.cz a hospodářce KRJ (detailní informace ve formuláři
žádosti, který je ke stažení na webu KRJ – http://krj.skautlib.cz/)
 KRJ projedná došlé žádosti a rozhodne o případné podpoře jednotlivých projektů na svém dalším
zasedání v listopadu 2011.
 Usnesení 2011-09/I: Krajská rada Junáka vyhlašuje II. grantové kolo na finanční podporu projektů
a akcí OJ Libereckého kraje. Termín pro podávání elektronických žádostí je stanoven na
31. 10. 2011 do 23.59.
(8 pro, 0 zdržel se, 0 proti - schváleno)
5) Dotace na podporu výjezdů na vzdělávací akce
 Připomínáme všem jednotkám, že pro své členy, kteří se v průběhu roku 2011 účastní vzdělávacích
akcí, mohou žádat o příspěvek na cestovné a další výdaje spojené s účastí na akcích (podmínky viz
Vyhláška KRJ 1/2011).
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Termíny pro podávání žádostí (formulář k dispozici na webu KRJ) a vyhrazené částky v dotačním
programu:
1. kolo: do 18. září 2011 | k dispozici: 4.000,-Kč
2. kolo: do 30. listopadu 2011 | k dispozici: 4.500,-Kč + nevyčerpaná část
Žádosti zasílejte elektronicky na info@skautlib.cz a zpravodaji pro vzdělávání (focman@skautlib.cz)

6) Krajské setkání vůdců Mravenečník 2011
 Připomínáme, že v termínu 4. až 6. listopadu 2011 proběhne v Liberci na ZŠ Lesní krajské setkání
vůdců, zájemců o rovering a dalších členů pomáhajících u oddílů a středisek.
 Detailní program a pozvánky byly zaslány všem vedoucím v kraji, zveřejněny na webu i Facebooku.
 V neděli proběhne setkání vedení středisek s krajem – o detailním programu budou vedoucí
středisek před akcí informováni e-mailem.
 Přihlášky na akci e-mailem info@skautlib.cz nebo na www.skautlib.cz/mravenecnik
7) Dotace MŠMT na rok 2011 – změny a nadstavba
 Br. Peřina informoval členy KRJ, že kraj obdržel výpočet přidělené dotace našemu kraji – došlo
k navýšení základu dotace a k určení nadstavby. Bohužel v ústředním výpočtu nadstavby byla
objevena chyba, proto nebylo možné informovat o přesných částkách pro jednotlivá střediska.
 Střediska budou e-mailem informována o výši skutečně přidělené dotace v souladu s dotační
Vyhláškou KRJ 1/2011 obratem po získání finálních podkladů pro výpočet a částek.
 KRJ projednala možnosti rozdělení navýšeného základu dotace a přijala následující usnesení.
 Usnesení 2011-09/II: Krajská rada Junáka schvaluje využití 20 tisíc Kč z navýšení základu dotace
na pokrytí mimořádné podpory středisku HRÁDEK Hrádek nad Nisou postiženého povodní.
Zbytek navýšení základu dotace bude rozdělen podle standardních pravidel mezi OJ v kraji.
Nadstavba dotace bude rozdělena podle pravidel daných krajskou dotační vyhláškou.
(7 pro, 1 zdržel se, 0 proti - schváleno)
 Upozorňujeme vedoucí středisek, kteří ještě nepotvrdili přijetí rozhodnutí o přidělení základu
dotace, aby tak obratem elektronicky učinili.
 Úkol: Ses. Peřinová zajistí rozpočítání dotací na jednotlivé OJ v kraji, připraví rozhodnutí o přidělení
dotací a v nejbližším možném termínu je spolu s finančními prostředky rozešle jednotkám.
8) Finanční operace
 KRJ projednala návrh na přesunutí částky 300 tisíc Kč (volné – rezervní – prostředky kraje)
z krajského běžného účtu na krajský spořící účet.
 Usnesení 2011-09/III: Krajská rada Junáka schvaluje přesunutí 300 tisíc Kč z běžného účtu kraje na
spořící účet kraje.
(7 pro, 1 zdržel se, 0 proti - schváleno)
 Br. Peřina informoval KRJ o změnách v rozsahu agend hospodářky KRJ (převzala hospodářskou
agendu chaty Seleška) a asistentky. Na základě diskuze připraví pro příští jednání návrh změny
v rozdělení prostředků na mzdy těchto zaměstnanců kraje.
9) Skautská telefonní síť (STS)
 Br. Peřina informoval o spuštění a základních výhodách projektu Skautské telefonní sítě, kterou
Junák svým jednotkám a členům poskytuje. Více informací na www.skaut.cz/sts
10) Členská karta EURO26
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 Br. Peřina informoval o pilotním projektu ČRDM a Junáka na nové členské karty v podobě
mezinárodně uznávaných karet EURO26.
 Střediska, která mají zájem se do pilotního projektu zapojit, najdou informace na Skautské
křižovatce.
11) Odevzdávání skutečnosti táborů 2011 do skautISu
 Upozorňujeme střediska a oddíly, že skutečnost táborů 2011 se letos odevzdává do skautISu –
informačního systému Junáka (https://is.skaut.cz/).
 Jednotky musí skutečnost vyplnit nejpozději do 15. listopadu 2011 (bez ohledu na to, zda je jim
nadřízen okres či kraj). Další informace lze nalézt v Pokynu k táborům 2011 a článku na Skautské
křižovatce.
12) Vzdělávací akce v kraji
 KRJ byla informována o naplnění (a mnoha náhradnících) Čekatelského kurzu Vocať Pocaď 2011.
Vedoucím akce a předsedou zkušební komise je br. Šolc – Focman.
 KRJ byla informována o podzimním zdravotnickém kurzu, který bude v případě dostatečného zájmu
pořádán Skautským záchranářským střediskem za podpory KRJ. Vedoucím kurzu a garantem je
br. Němec – Zip. Přihlášky zasílejte na zdravotak@skautlib.cz.
13) Krajská chata Seleška
 Br. Peřina představil nového správce chaty br. Volka – Trpase (s vědomím KRJ byl pověřen
převzetím správy chaty již od 2. srpna 2011) a požádal KRJ o schválení jeho jmenování.
 Usnesení 2011-09/IV: Krajská rada Junáka schvaluje jmenování br. Vladimíra Volka – Trpase do
pozice správce skautské chaty Seleška.
(8 pro, 0 zdržel se, 0 proti - schváleno)
 Br. Volek informoval o aktuálním stavu převzetí chaty (chata kompletně předána) a problémů, které
nyní na chatě existují. Od předání chaty postupně s dalšími dobrovolníky pracuje na odstranění
největších nedostatků tak, aby chata mohla i nadále poskytovat své služby.
 Bři. Peřina a Volek informovali KRJ o současném stavu příprav projektu rekonstrukce chaty Seleška.
KRJ byla informována o plánované výši rekonstrukce, která s největší pravděpodobností přesáhne
1 milion Kč (čekáme na finální konkurenční nabídky). Žádost o investiční dotaci bude se všemi
náležitostmi předána na ústředí Junáka do řádného termínu 29. září 2011.
 Další postup bude KRJ předložen ke schválení v okamžiku, kdy budeme vědět, jak naše žádost
dopadla (předpokládáme na počátku roku 2012).
14) Zpráva zpravodaje pro legislativu a protokol
 Br. Peřina stručně informoval členy KRJ o zprávě krajského zpravodaje pro legislativu a protokol
br. Berkiho, týkající se doporučení k dotační vyhlášce kraje pro další roky.
15) Krajská fotografická soutěž Conspectus 2011
 Připomínáme, že se členové Junáka z celého kraje mohou hlásit se svými fotografiemi z akcí do
krajské soutěže Conspectus 2011, která je spolupořádána střediskem Štika Turnov a KRJ.
 Detailní informace, termíny, ukládání fotografií i hlasování najdete na www.conspectus.cz
16) Naplňování plánu činnosti KRJ
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Členové KRJ byli informováni o stavu naplňování plánu činnosti na rok 2011. V důležitých bodech se
daří plán plnit, v některých méně prioritních to nejde tak rychle, jak bylo plánováno.
Podrobná zpráva o činnosti bude KRJ i členům Junáka v kraji předložena na počátku roku 2012.

17) Krajská fotografická soutěž Conspectus 2011
 Připomínáme, že se členové Junáka z celého kraje mohou hlásit se svými fotografiemi z akcí do
krajské soutěže Conspectus 2011, která je spolupořádána střediskem Štika Turnov a KRJ.
 Detailní informace, termíny, ukládání fotografií i hlasování najdete na www.conspectus.cz
18) Různé od členů KRJ
 Příměstské tábory v Turnově – ses. Veselá informovala o velmi úspěšném průběhu příměstských
táborů, které pro děti z Turnova pořádalo středisko Štika Turnov v průběhu srpna. Akce pomáhá
k dobré pověsti skautů ve městě, je zajímavou příležitostí pro rovery a vedoucí a také dobrým
zdrojem doplňkových finančních prostředků střediska.
 Rádcovské kurzy v Turnově – ses. Veselá informovala o chystaném rádcovském kurzu pro
středisko. V případě, že by zbyla volná místa, budou o tom střediska v kraji informovat.
 Ples Flotily a oslava 40 let přístavu – br. Langr zve všechny skauty a příznivce přístavu Flotila
Liberec na výroční ples, který proběhne 21. ledna 2012 v Liberci v sálu „U Košků“.
 Kapka – v dalších plánech krajského kapitána VS se objeví Kapka a bude-li o získání kvalifikace
dostatečný zájem, bude v příštím roce opět akce uspořádána.
 Sušení táborového materiálu – spolupráce s hasiči – v Českém Dubu mají dobrou zkušenost ve
spolupráci s dobrovolnými hasiči, kdy se v jejich prostorách po táboře daly snadno sušit stany.
Navázat podobnou spolupráci v jiných městech může být pro střediska užitečné.
19) Termíny dalších krajských rad
 6. listopadu 2011 od 15:00 na ZŠ Lesní v Liberci (pozor na jiné místo a čas),
 11. prosince 2011 od 17:00 v krajské kanceláři na SZ Hanychov
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Rekapitulace úkolů
úkol
U2011-05/01

do kdy
30. 6. 2011

kdo
ses. Peřinová

U2011-05/04

průběžně

střediska

U2011-06/01

20. 8. 2011

U2011-06/02

30. 6. 2011

bř. Peřina
a Volek
ses. Peřinová

U2011-06/03

15. 8. 2011

ses. Peřinová

U2011-06/04

15. 8. 2011

br. Hozák

U2011-09/01

25. 10. 2011 ses. Peřinová

co
Zajistí rozeslání rozhodnutí o přidělení
základu dotací a dotace pro NOJ v kraji.
Zašlou alespoň tři možné termíny pro
návštěvu předsedy KRJ na jejich radě.
Připraví plán a pravidla fungování nového
vedení chaty Seleška; projedná s KRJ.
Zaurguje uhrazení registračního poplatku
za středisko KD - 513.20, které nemá účet.
Zajistí agendu rozhodnutí a zaslání financí
z I. grantového kola.
Zajistí zbylé podpisy smluv se sponzory na
Jamboree 2011 ve Švédsku.
Zpracuje rozdělení dotací, rozešle
rozhodnutí a finanční prostředky dotace.

stav
vyřešeno
trvá
vyřešeno
Vyřešeno
Vyřešeno

Zapsal: Ondřej Peřina – Jerry
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