Junák – svaz skautů a skautek ČR, Liberecký kraj (ev. č. 510)
Zemědělská 302/18a, Liberec VIII, 460 08
Zápis ze zasedání Krajské rady Junáka ze dne 21. 3. 2010
přítomní:
ses. Veselá – Dita, bři. Berki – Hubert, Peřina – Jerry, Stránský – Sása, Lehký – Kim,
Polák – Kasař, Šťásek – Hasky
hosté:
bři. Patočka – Čajíček, Vlček – Myšák











Kontrola úkolů
o úkol: HZ rozešle do 10. 2. 2010 pokyny k platbě členského příspěvku – splněno
Zpráva o činnosti Selešky za rok 2009
o br. Vlček informoval o plnění rozpočtu a uskutečněných opravách
o výraznějším rozdílem oproti plánu byla platba za elektrickou energii (nárůst o 25 tis. Kč)
způsobená nedoplatkem z předchozího roku (po ORJ Liberec)
o úměrně sníženy náklady v jiných kapitolách
o celkový stav rezervy 65.000 Kč (započítán i skutečný stav po převodu z ORJ na KRJ)
o nejhorší zkušenosti (úklid apod.) jsou s jednotkami z kraje
Plán Selešky na rok 2010
o připomínky k rozpočtu:
– br. Berki požaduje navýšení příjmů dle skutečně předpokládané částky,
podmínkou Selešky je samofinacovatelnost, navržený rozpočet byl ve
skutečnosti ztrátový (i když byla ztráta pokryta z rezervy)
– br. Polák se k návrhu připojil, rezervu je třeba ponechat na plánované investice
o převod rezervy vyňat ze strany příjmů
o větší rekonstrukce je plánovaná na rok 2011, připravuje se investiční projekt
o rozpočet Selešky opět jako samostatná kapitola v rozpočtu kraje
o schválení rozpočtu Selešky pro rok 2010 po navržené úpravě
rozpočet schválen (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)
o navrženy následující benefity pro jednotky Junáka z Libereckého kraje s platností od
1. dubna 2010:
– při druhém a dalším pobytu během kalendářního roku cena 50 Kč/osobu
– možnost využít neobsazených termínů za sníženou minimální částku za pobyt
500 Kč, termín objednání 14 dní před akcí a kratším termínu
– pro poskytnutí benefitů je nutná předchozí dobrá zkušenost s objednavatelem
a samoobslužnou otevírání chaty
benefity schváleny (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)
Rozpočet kraje pro rok 2010
o viz samostatný dokument
o rezervy z předchozích let (cca 200 000 Kč) vyňaty ze strany příjmů, budou uvedeny
zvlášť
rozpočet schválen (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1)
o úkol: br. Peřina zveřejní co nejdříve schválený rozpočet na webu KRJ
Dotační vyhláška
o návrh reflektuje výsledky diskuse na prosincovém zasedání KRJ, upřednostňuje plný
základ dotace
o viz samostatný dokument
vyhláška schválena (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)
o úkol: br. Peřina zveřejní co nejdříve vyhlášku na webu KRJ
Plán činnosti KRJ na rok 2010
o viz samostatný dokument
o do obsazení funkcí přebírá oblast vzdělávání místopředseda KRJ a oblast výchovy
předseda KRJ
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plán schválen (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)
o úkol: br. Peřina plán zveřejní co nejdříve na webu KRJ
Výroční zpráva
o br. Peřina představil koncept dokumentu
o součástí zprávy budou i akce NOJ podpořené z rozpočtu KRJ
o schvalována bude elektronicky na konci dubna 2010
Zpráva ze zasedání NJ
o br. Berki přetlumočil písemnou zprávu ZNJ
o KRJ vyjádřila doporučení k projednávané revizi systému dotací následovně:
– podpořit přímo kraje podle činnosti KRJ ano, ale ne projektově či vázanými
finančními prostředky
– zrušit kritérium velkých oddílů (nad 18 členů)
– k výběru metodiky pro výpočet nadstavby se stavět pragmaticky vzhledem
k našemu kraji
Zpráva ze setkání s VRJ
o setkání se účastnil br. Peřina a ses. Kolischová, z celé ČR se účastnili zástupci
9 junáckých krajů; o průběhu setkání KRJ informoval br. Peřina
o na setkání byla prezentována a projednávána následující témata:
– snaha o vytvoření sítě regionálních mediálních/tiskových zpravodajů
– Světové jamboree ve Švédsku 2011 (více na krajském setkání vůdců)
– finanční situace Junáka (cash-flow) v roce 2010 a 2011
– výsledky registrace 2010 a fungování skautISu
– možnosti pojištění nemovitostí a především pak vybavení (může být uskladněno
i v pronajatých prostorech) za velmi výhodných podmínek hromadné smlouvy
– projekt Klíče pro život – možnost získat finanční prostředky na naše skautské
akce (včetně táborů); několik „os“ programu
– hodnocení kvality – další bod „nového programu“, který bude pomáhat
jednotkám všech úrovní se zlepšovat (nejde o srovnávání jednotek mezi sebou,
ale o „sebehodnocení“); pilotní projekt bude spuštěn přes léto
Informace o stavu registrace 2010
o viz samostatný dokument
o KRJ schválila všechny požadované výjimky (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1)
o úkol: br. Peřina zveřejní stav členské základny v samostatném dokumentu ne webu KRJ
o úkol: br. Peřina vyrozumí dotyčné jednotky o udělení výjimek
o podřízené OJ mají odevzdat hospodářský výkaz do skautISu nejpozději do 15. 4. 2010
ZVaS 2010
o diskuse k novým pravidlům proběhne na krajském setkání vůdců
o základní kola: Turnov – 15. 5. 2010, Jablonec – bude, zatím bez bližších informací
o krajské kolo: 11. až 13. 6. 2010, pořadatel se bude hledat na krajském setkání vůdců
Další podněty
o elektronické hlášenky táborů je třeba odevzdat ze ZOJ na VOJ do 15. 5. 2010 a z ORJ na
KRJ do 31. 5. 2010
o doškolovací zdravotnický kurz bude 18. 4. 2010 v Turnově
o v Biu Ráj v Turnově bude 24. 4. 2010 promítán film Skauťáci
o krajský sněm KD se bude konat 10. 4. 2010 v Turnově
Vyznamenání
o br. Válek navrhuje Medaili svatého Jiří (zlato) br. Zbyňkovi Janovskému – po diskusi
bylo doporučeno přehodnocení na Medaili díků
KRJ schvaluje udělení Medaile díků.
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o br. Válek navrhuje Medaili svatého Jiří (zlato) br. Petru Hornychovovi
KRJ doporučuje udělení Medaile svatého Jiří (zlato). Požaduje ale doplnění návrhu
o přehled výkonu relevantních funkcí.
o br. Válek navrhuje Medaili svatého Jiří (zlato) br. Mirku Junovi
KRJ doporučuje udělení Medaile svatého Jiří (zlato). Požaduje ale doplnění návrhu
o přehled výkonu relevantních funkcí.
o br. Hocke navrhuje Medaili lilie a přátelství (bronz) ses. Barboře Šimůnkové
KRJ doporučuje udělení Medaile lilie a přátelství (bronz).
o br. Hocke navrhuje Medaili lilie a přátelství (bronz) ses. Janě Pekařové
KRJ doporučuje udělení Medaile lilie a přátelství (bronz).
o br. Hocke navrhuje Medaili svatého Jiří (bronz) br. Zbyňku Varclovi
KRJ schvaluje udělení Medaile svatého Jiří (bronz).
o br. Hocke navrhuje Medaili díků br. Zdeňku Fišerovi
KRJ schvaluje udělení Medaile díků.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
o br. Hocke navrhuje Medaili svatého Jiří (bronz) br. Jiřině Šulcové
KRJ schvaluje udělení Medaile svatého Jiří (bronz).
pro: 5, proti: 0, zdržel se: 2


Příští zasedání: 30. 5. 2010 od 17:00 v kanceláři KRJ (Hanychov)

zapsal: Jan Berki – Hubert
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