Zápis ze zasedání
Krajské rady Libereckého kraje

termín:2. června 2019, od 17.04 do 19.12
místo:Krajská kancelář, SZ Hanychov, Liberec

Zápis z krajské rady
Liberec | 2. června 2019

Účastníci zasedání
přítomní:

ses. Coufalová (Želva) - Skype, Veselá (Dita), bři. Klacek (Kláca), Kubánek (Škubis), Lischka
(Vuk)[příchod v 17.05],Peřina (Jerry), Polák (Kasař), Riss (Kaštan), Tauchman (Drak), Vitvar
(Cipísek)
(10 z 14 členů s hlasem rozhodným)
omluveni: ses. Kulichová (Šťopka), bři. Kabeš (Kvído), Lehký (Kim), Malý (Králík)
hosté:
ses. Stránská (Jája), br. Patočka (Čajíček)

1) Výsledky jednání krajské disciplinární komise
●

●

●

●

●
●

Disciplinární komise se po svém jmenování několikrát sešla na pracovních schůzkách k posouzení
předloženého podnětu od KRJ. Následně si vyžádala od vedení KRJ další podklady a upřesňující
materiály. Také dle svého uvážení komunikovala s dalšími osobami a získávala si další informace..
Na své třetí a zároveň poslední pracovní schůzce v pondělí 27. května 2019 byli pozváni a účastnili se
br. Peřina (Jerry) - jako předseda KRJ a br. Svoboda (Marťan). S br. Peřinou byla přítomna
místopředsedkyně KRJ ses. Veselá (Dita), neboť jde o záležitost KRJ a ne br. Peřiny jako jednotlivce.
S br. Svobodou přišel br. Dědek (Karbaník) jako “důvěrník”. Komise vedená br. Cvrčkem (Vezírem)
nechala ke každému z 6 bodů podnětu na zahájení disciplinárního řízení prostor oběma stranám
k vysvětlení a upřesnění, případně kladla doplňující otázky.
Po poradě za zavřenými dveřmi disciplinární komise dne 27. května 2019 konstatovala, že přes zřejmé
nedostatky ve skautské kvalifikaci a nevhodné komunikaci neshledala dostatečně intenzivní důvody pro
zahájení disciplinárního řízení proti br. Svobodovi (Marťanovi). Disciplinární řízení tedy nebude vůbec
zahájeno 
a vedení KRJ nebude pozastavovat výkon funkce br. Svobodovi, neboť disciplinární řízení
nebude vedeno.
Oficiální závěr disciplinární komise ve věci podnětu KRJ vůči vedoucímu střediska Ještěd Liberec
Martinu Svobodovi (Marťanovi):
1) Disciplinární komise konstatuje, že přes zřejmé nedostatky v Marťanově skautské kvalifikaci a
nevhodné komunikaci neshledala dostatečně intenzivní důvody, které by vedly k zahájení
disciplinárního řízení.
2) Disciplinární komise doporučuje zúčastněným stranám hledat smírná řešení.
Na konci jednání br. Peřina popřál br. Svobodovi, aby se mu ve středisku dařilo.
Vedení krajské rady děkuje disciplinární komisi, že k dané věci přistupovala s velkým respektem, pečlivě,
zodpovědně a nezaujatě.

2) I. grantové kolo KRJ - finanční příspěvky na projekty a akce
●
●

●

V rozpočtu KRJ je na akce a projekty pro rok 2019 vyčleněna částka 40 tisíc Kč.
V tomto I. grantovém kole se letos sešlo 6 žádostí v celkové žádané částce 45.450,-Kč. Členové KRJ
diskutovali o návrhu na finanční podporu jednotlivých žádostí. U zahraničních akcí KRJ rozhodla i v
tomto kole přidělit v přepočtu na každou účastnící se osobu 500,-Kč.
Usnesení 2019-06/I:Krajská rada skautského Libereckého kraje schvaluje přidělení finančních
příspěvků v rámci I. grantového kola 2019 na následující projekty a akce:
○ 511.02 - Výprava novoborského oddílu Střelka na Intercamp 2019 - 5.000,-Kč
○ 512.01 - Moře 2019 - 10.000,-Kč
○ 513.07 - Pololetní společenská akce - 2.200,-Kč
○ 513.07 - Kotorský závod 2019 - 2.500,-Kč
○ 513.10 - Maškarní bál - podmořský svět - 1.250,-Kč
○ 513.10 - Rytířské hry - celopřístavní víkendová výprava ke svátku sv. Jiří - 7.500,-Kč
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●

(10 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno)
Druhé grantové kolo bude probíhat na počátku listopadu 2019 a KRJ v bude mít k dispozici na projekty
a akce organizačních jednotek v kraji minimálně 11 tisíc Kč.

3) Tábory, termíny a krajské informace
●

●

●

Tábory:
○ Pomalu se blíží tábory a střediskové rady mají za úkol standardně schválit hlášenky táborů ve
skautISu nejpozději do středy 5. června 2019.
○ Po táborech je potřeba nezapomenout vyplnit skutečnost ve skautISu, aby středisko nemělo
krácenou dotaci. V roce 2018 nevyplnila skutečnost dvě střediska, a tak mají nyní zbytečně dle
daného kritéria krácenou dotaci (což ovlivňuje i celkovou částku, kterou kraj od ústředí na dotaci
dostává).
○ Pro členy KRJ bude k dispozici během června přehled táborů, kde je možné se zapsat na
návštěvy na jednotlivé tábory. Stejně jako v minulých letech i letos se vedení, členové KRJ a
případně krajští zpravodajové vydají na návštěvy táborů. Cílem návštěv bude bavit se s činovníky
nejen o průběhu táborů, ale i chystaných střediskových sněmech, budoucnosti skautského kraje v
souvislosti se sněmem v lednu 2020 a o celorepublikové předsněmové diskuzi, která se skládá ze
3 témat (Kodex dospělých; Idea světlušek a vlčat - změna slibu a zákona; Skauting za 10 let).
○ Úkol 2019-06/01:V případě zájmu o návštěvu nějakého tábora v kraji, je nutné, aby se volení
členové KRJ, ale i členové zpravodajského týmu, zapsali do on-line tabulky k jednotlivým táborům
do 28. června 2019.
Vůdcovské kurzy a zkoušky:
○ Proběhl VK 5:10 sever 2018/2019, kterého se až do konce účastnilo 16 frekventantů. VZ splnilo
přímo na kurzu celkem 5 účastníků. Ostatní si snad brzy dodělají potřebné úkoly pro splnění VZ.
Kurz proběhl velmi dobře se silným týmem a velká část týmu má chuť pokračovat v dalším
vzdělávacím kurzu.
○ Víkendové VZ v Jablonci n. N. 2019 z 20 účastníků VZ přímo splnilo 13 účastníků. Ostatní si
potřebné zkoušky mohou opravit v dalších měsících.
○ KRJ gratuluje všem úspěšným absolventům a oceňuje především aktivní přístup všech účastníků
z Libereckého kraje, kteří tím aktivně přistupují k řešení registračních výjimek z potřebné
kvalifikace.
Zářijová brigáda na Selešce:
○ Velká podzimní brigáda na chatě Seleškase uskuteční o víkendu 6. - 8. září 2019. Tým chaty
Seleška velmi stojí o to, aby přijelo co nejvíce pomocníků.
○ Přihlašovat se lze jednoduše on-line na https://prihlaska.skautlib.cz/seleska-brigada

4) Zpráva o hospodaření 2018
● Br. Peřina (Jerry) předložil členům KRJ informace o výsledku hospodaření skautského kraje za uzavřený
rok 2018 (tedy Zprávu o hospodaření za rok 2018).
● Účetnictví 2018 je úspěšně a řádně uzavřeno. Účetní závěrka byla zpracována, včetně všech příloh a
také potřebné přílohy pro daňové přiznání. Řádně bylo podáno přiznání k dani z příjmu za rok 2018.
● V hospodaření kraje za rok 2018 má kraj kladný hospodářský výsledek jak v hlavní činnosti (především
členské příspěvky), tak ve vedlejší - hospodářské - činnosti (z chaty Seleška a pronájmů vybavení); na
něj byla uplatněna sleva na dani a možnost uplatnit daň (cca 21 tisíc Kč) v rámci využití v dalším roce na
činnost. Tedy ani za rok 2018 kraj neplatí žádnou daň a vše se využilo proti krajským akcím a činnostem
s dětmi a mládeží.
● Opět se kraji dobrým hospodařením a kombinováním různých zdrojů podařilo zajistit nezanedbatelné
procento vlastních prostředků “do vlastního jmění” a na výdaje se primárně utrácely dotace a dary.
● V roce 2018 se dařilo hospodařit v souladu se schváleným rozpočtem a plánem, přesněji proti
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plánovanému schodku se podařilo průběžným řízením rozpočtových aktivit dosáhnout kladného zůstatku.
● Usnesení 2019-06/II:Krajská rada skautského Libereckého kraje bere na vědomí předloženou
zprávu o hospodaření a účetní závěrku za rok 2018. KRJ schvaluje využití výsledku hospodaření
za rok 2018 do rezervy skautského kraje a chaty Seleška.
(10 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno)

5) Provozní dotace (MŠMT 2019)
● Br. Peřina (Jerry) informoval členy KRJ o rozdělení provozní dotace 2019 z kraje (MŠMT) jednotlivým
střediskům v kraji.
● Finanční prostředky i rozhodnutí o přidělení dotace jsou krajskou hospodářkou ses. Peřinovou (Andílkem)
jednotlivým střediskům nyní rozesílány a rovnou zahrnují jak základ, tak nadstavbu dotace na rok 2019,
aby je střediska obdržela najednou ještě před letními prázdninami.

6) Volební sněmy / Krajský sněm 2020
● Krajský sněm se uskuteční v neděli 26. ledna 2020 na Technické univerzitě v Liberci.
● Konkrétní místnost na TUL pro konání sněmu zatím není finálně zamluvena, prostor nám univerzita
umožňuje využít více, a tak v tom není problém. Br. Berki (Hubert) definitivně vhodné prostory závazně
zamluví dostatečně včas.
● Připomínáme, že je třeba velmi aktivně v řadách členek a členů středisek napříč celým krajem hledat
kandidáty do dalšího volebního období na pozice vedení kraje i několik členů volené krajské rady.
● Br. Peřina (Jerry) se pokusí navštívit všechny střediskové sněmy v našem kraji. Případně bude rád,
pokud někdo ze členů KRJ či zpravodajského týmu s ním některé střediskové sněmy také navštíví.

7) Svojsíkův závod 2019
● V kraji celkem proběhla 4 základní kola Svojsíkova závodu.
● O posledním víkendu v květnu proběhlo krajské kolo SZ na tábořišti jabloneckých skautů v Jizerských
horách.
● Během krajského kola však došlo k několika problémům (jedna hlídka přijela na závod pozdě; dlouhé
čekání na prvním stanovišti způsobilo čekání i na dalších místech; na tábořišti nebylo dostatečně
nezajištěno místo pro uložení jídla, které měly mít družiny na celý víkend; celkové pořadí výsledků
závodu ovlivnila diskvalifikací třech družin z důvodu nedodržení některých pravidel ohledně přihlášek a
složení závodících družin).
● Před ukončením krajského kola vedení závodu za účasti dalších vedoucích i zástupce KRJ jednalo o
třech závodících družinách, které nesplnily pravidla. Proto bylo rozhodnuto o diskvalifikaci a v rámci
vyhodnocení závodu byly pouze ty družiny, které pravidla dodržela. Podrobnější zdůvodnění uvedl velitel
závodu br. Opočenský (Bobr) na stránkách závodu https://zavody.skaut.cz/zavod/182-krajske-kolo-sz-2019-libereckeho-kraje.
● Vedení kraje děkuje všem za uspořádání základních kol i krajského kola SZ.
● Připomínáme:Pořadatelé mohou požádat KRJ o příspěvek na pořádání závodu ve výši 200,-Kč na
startující družinu. Doklady na vyúčtování je třeba zaslat krajské hospodářce ses. Peřinové (Andílkovi).
● Do celostátního kola, které se uskuteční 19. - 22. září 2019 v Chrástu u Chrudimi, postupují:
○ Svišti z 2. ch. o. z Turnova a
○ Kosatky z přístavu Maják Liberec.
● Br. Khol (Kecka) sepsal doporučení ke změnám pravidel Svojsíkova závodu v rámci závěrečné zprávy ze
základního kola pro oblast Liberecko. Doporučeními na změny závodu se bude KRJ zabývat na zářijovém
či listopadovém jednání.
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8) Krajské vyznamenání
● Ses. Veselá (Dita) ukázala členům KRJ fyzicky krajskou medaili.
● KRJ diskutovala o cenách za jednotlivé části vyznamenání, jak je má hradit navrhovatel.
● Usnesení 2019-06/III:Krajská rada skautského Libereckého kraje stanovila výši úhrady za krajské
vyznamenání - medaile s krabičkou 150,-Kč, stužka (proužek) na kroj 50,-Kč, placka 10,-Kč. Vždy je
v cenách i dekret. Úhradu platí navrhovatel po schválení udělení medaile KRJ.
(9 pro, 1 proti, 0 zdržel se – s
 chváleno)
● KRJ projednala předložené návrhy na udělení krajského vyznamenání.

9) Zprávy, akce a informace z oblastí
● V sobotu 8. června 2019 se konají Hry bez hranic v Jilemnici.
● V sobotu 1. června 2019 se uskutečnilo tradiční Mimoňské pádlo, kterého se zúčastnilo 25 hlídek. Akce
byla náročná díky velmi horkému počasí.
● Přístav Flotila Liberec se rozhodl, že zkusí letos v létě uspořádat příměstský tábor.
● V pondělí 13. května 2019 se sešli zástupci libereckých středisek. Na oblastním setkání se diskutovalo o:
○ Svojsíkově závodu a jeho podobách;
○ společné akci libereckých středisek. Společná akce proběhne v rámci dobrého skutku pro město
Liberec. O akci s názvem Nálet se již jedná s městem a bude mít za cíl vyčistit zarostlejší oblast;
○ budoucnosti libereckých středisek z důvodu toho, že jich je hodně a na udržitelnost náročné;
○ 100. výročí skautingu v Liberci, které bude v červnu 2020.
● Středisko Klíč Nový Bor má v plánu uspořádat drakiádu pro oblast Českolipsko.
● Celý červen probíhá přihlašování na víkendový čekatelský kurz Do Domu, který proběhne v září a v
prosinci v Turnově - více na http://dodomu.skauting.cz/.
● Právě probíhá akce s názvem Skautská pomoc SOS Krkonoše. Správa KRNAP prosí o pomoc při hubení
kůrovců - více na www.skaut.cz/soskrkonosea na Skautské křižovatce.
● Předseda krajské rady br. Peřina (Jerry) přeje všem krásné léto a všem střediskům vydařené tábory.

Termín příští KRJ
●
●

22. 9. 2019od 17:00 v krajské kanceláři v SZ Hanychov Liberec
Další KRJ:výjezdní KRJ 9. 11. 2019 na chatě Seleška, 15. 12. 2019 od 17:00 v krajské kanceláři v SZ
Hanychov v Liberci

Zapsala:Jana Stránská (Jája)
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Rekapitulace úkolů
V tabulce jsou uvedeny úkoly z aktuální KRJ a vyhodnocení úkolů z minulých rad.
Úkol

Do kdy

Kdo

Co

Stav

Ú2019-06/01

28. 6. 2019

členové KRJ a
zpravodajského
týmu

Zapsat návštěvu do on-line tabulky k
jednotlivým táborům

Důležité termíny
Uvedené termíny se týkají různých členů a jednotek v Libereckém kraji.
Termín

Koho se týká

Co

5. 6. 2019

střediska

Schválit hlášenky táborů ve skautISu

8. 6. 2019

zájemci

Hry bez hranic v Jilemnici

6. - 8. 9. 2019

zájemci z oddílů / kraje

Velká podzimní brigáda na chatě Seleška

19. - 22. 9. 2019

postupující hlídky

Celostátní kolo Svojsíkova závodu

18. 10. 2019

středisko Jablonec n. N.

Střediskový sněm střediska Jablonec n. N.

9. 11. 2019

členové KRJ a zpravodajský tým

Výjezdní zasedání na chatě Seleška v
Lužických horách

10. 11. 2019

vedení středisek a kraje

Setkání vedení středisek s vedením kraje v
Jablonci n. N.

10. 11. 2019

zájemci z vedení oddílů

Jednodenní seminář na klíč

3. 12. 2019

střediska

Vyúčtování dotací

26. 1. 2020

delegáti ze středisek + KRJ

Krajský sněm na Technické univerzitě v Liberci

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