ORJ ŠUMPERK (ŠIROKÁ)
ZÁPIS (4 STRAN)
Lesnice, 18.3.2012

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk
Místo a datum konání: Lesnice, neděle 18. března 2012 18.00-20.00
Účastníci: br. Pavel Fornůsek - Stopař, br. Martin Večeřa, br. Jirka Kovalčík, ses. Hana
Uhráková – Hanýžka (krátce), br. Petr Fornůsek—Waope, br. Tomáš Válka—Biff,
br. Miloslav Bartoš—Prcek, br. Tomáš Pospíšil—Tuffy, br. Tomáš Hampl—
Čochtan, ses. Lada Matyášová, br. Jaroslav Petřík—Australan, krátce br. Oldřich
Tanert, ses. Martina Morávková—Magaskawin
ORJ byla usnášeníschopná.
Zastoupena nebyla střediska Rovensko, Loštice a Hanušovice.

Finanční otázky
Zpráva předsedy RK ORJ; rozpočet na rok 2012; pravidla pro rozdělení dotací 2012.

Revize za rok 2012
1. Revize ORJ:
br. Olda žádá o termín k provedení revize ORJ (Mirabelka se mu ozve)
2. Revize středisek:
do konce března střediska pošlou revizní zprávy za rok 2010 a 2011 (buď poštou na adresu Oldřich
Tanert, Linhartova 23, 789 63 Ruda nad Moravou; nebo naskenované na tanert@ruda.cz) – na
základě těch zpráv si pak určí několik středisek, kde revize proběhou v termínu duben-říjen
3. Setkání střediskových revizáků:
na podzim pak proběhne pro zájemce setkání členů revizních komisí středisek

Rozpočet na rok 2012
br. Stopař představil návrh rozpočtu a navrhl přidání tří položek k výdajům: cestovní náhrady; dotace pro
pořadatele Svojsíkova závodu / ZVaS; cílené dotace na další aktivity středisek. ORJ z návrhů jednala pouze o
zavedení dotace pro pořadatele SZ a ZVaS (zda je potřeba a v jaké výši), ostatní návrhy odmítla.
Hlasování o změně rozpočtu:
3 členové hlasovali pro ponechání rozpočtu v původním návrhu
6 členů hlasovalo pro zavedení dotace na pořádání okresního kola SZ / ZVaS
2 členové se zdrželi
ORJ rozhodla přidat do rozpočtu dotace za pořádání okresního kola SZ / ZVaS ve výši cca 2.500,- Kč.
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Schválený rozpočet okresu Šumperk na rok 2012:
Příjmy
členské příspěvky

Výdaje
12 818 Kč Bankovní poplatky
Ceny ZVaS
Dotace pro pořadatele ZVaS
Občerstvení okresní rady
Užší ORJ
Rezerva

CELKEM

12 818 Kč CELKEM

1 500 Kč
3 000 Kč
2 500 Kč
600 Kč
5 000 Kč
218 Kč
12 818 Kč

Hlasování:
ORJ schválila rozpočet jednomyslně.

Pravidla pro rozdělování dotací
Proběhla krátká diskuse k nastavení výše kritéria registrovaných členů oproti děťodnům na táboře a zda do
děťodnů počítat i neregistrované členy Junáka. Hlavním argumentem pro započítávání všech dětí, i těch
neregistrovaných, je skutečnost, že některá střediska dokážou naplnit minimální počet účastníků tábora
pouze pokud přiberou i několik neregistrovaných dětí. Někdy se jedná o jedince, kteří na skautské tábory
jezdí pravidelně, ale z nějakého důvodu se nemohou účastnit celoroční činnosti. Hlavím argumentem pro
vyřazení těchto dětí z děťodnů pro rozdělení dotace je skutečnost, že některá střediska tak vlastně pořádají
tábory pro veřejnost za cenu mnohem nižší, než je běžné, díky dotacím, které jsou primárně určené na
celoroční činnost registrovaných členů, nikoliv na pořádání táborů. Mezi diskutovanými návrhy byla i
možnost omezit počet neregistrovaných členů na 10% z celkového počtu účastníků tábora, což ORJ zavrhla
pro složitost.
Hlasování:
Do děťodnů na táboře by se měly započítávat všechny děti: 8 hlasů
Do děťodnů na táboře by se měli započítávat pouze registrovaní členové: 2 hlasy
ORJ se rozhodla ponechat možnost započítávat do děťodnů i neregistrované členy.
Dále proběhla diskuse o tom, zda zbylých 10% dotace za plnění úkolů má být vypočteno z celé částky dotací
a poté přerozděleno paušální částkou na střediska, nebo zda má výpočet vycházet z počtu registrovaných
členů. Hlavním argumentem pro změnu stávající praxe je skutečnost, že velká střediska mají více oddílů a
odevzdat včas všechny dokumenty tedy stojí střediskového vůdce více práce.
Hlasování:
Část dotace za plnění úkolů by měla být pro všechna střediska stejná částka: 1
Část dotace za plnění úkolů by měla být vypočítána na základě počtu registrovaných členů: 6
Zdrželi se: 3
ORJ rozhodla počítat 10% dotace za plnění termínů na základě počtu registrovaných členů. Za termíny ke
splnění se považují ty, které jsou uvedeny v zápisech z ORJ, a které jsou určeny ústředím v balíčcích pro
střediska.
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Nakonec ORJ hlasovala o poměru kritérií pro výpočet dotace za podmínek, již schválených výše. V ORJ
panovala obecná shoda na poměru 60:30:10 (registrovaní členové:děťodny:splněné úkoly).
Hlasování:
ORJ hlasovala o následujících pravidlech pro rozdělení dotací v roce 2012. Poměr kritérií pro výpočet dotací
pro střediska je 60% registrovaní členové, 30% děťodny na táboře, a 10% splnění úkolů v termínech. Do
děťodnů na táboře je možné započítávat ty účastníky tábora, kteří nejsou registrovanými členy Junáka. 10%
za splnění úkolů bude stanoveno na základě počtu registrovaných členů středisek. Do termínů se
započítávají ty, které jsou uvedeny v zápisech z ORJ, a termíny vyhlášené ústředím a zaslané na střediska
balíčcích.
Pravidla k rozdělení dotací ORJ schválila jednomyslně.

Registrace 2012
ORJ jednala o výjimkách z registrace pro střediska, která nesplnila některé podmínky

Libina: Laďa Nevřala ml. už VZ má, jen není zanesená ve skautIS; Barbora Klevetová už je
přihlášená do vůdcovského kurzu—ORJ uděluje výjimku
Zábřeh: oddíl reálně vede člověk s VZ (Mičkinikwa); dva zástupci jsou jen formální; dvě výjimky
z loňska se vyřešily, ale strukturální problémy trvají (část členů je v ABS, část je v Junáku)—ORJ
uděluje výjimku. Zástupci ORJ (Stopař, Martin, Čochtan) se však sejdou do příští ORJ s vedením
Střediska Zábřeh a v něm registrovaných oddílů, kde jim vysvětlí stanovisko ORJ a vysvětlí jim
následky možnosti, že příští rok již výjimka nebude udělena.
Skalička: zástupce vůdce oddílu má VZ, ale není mu uznaná, protože nemá zdravotnický kurz; do
roka ho mít bude—ORJ uděluje výjimku
Ruda: Kloučí a Mamut nemají VZ; Kloučí je přihlášený na JeVLK a Mamut snad taky (Tuffy pohlídá,
aby si VZ udělal)— ORJ uděluje výjimku
Hanušovice: zástupce vůdce oddílu a zástupce vůdce střediska nemají VZ, dva oddíly nemají
dostatečný počet členů— ORJ uděluje výjimku. Zástupci ORJ (Stopař, Martin a Tuffy) navštíví tábor
střediska Hanušovice a proberou s vedením střediska příčiny nutnosti opakovaného udělování
výjimek.

Akce v okrese
Zprávy o proběhlé činnosti (rádcovský kurz,víkend pro vůdce) a plány pro budoucí akce
Bylo:
Rádcovský kurz OK, ORJ moc děkuje Máje a Kombimu za pořádání
Víkend v Kunčicích byl fajn spíše jako rodinný skauting, cílová skupina se trochu proměnila, ale ničemu to
nevadilo (Lada zpracuje skutečný stav)
Bude:
V pondělí 19.3. v 6.00 darování krve na transfúzní stanici v Šumperku
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Pozvánka na Středoevropské Jamboree (proběhne na Slovensku, výpravu vede Biff; v nejbližší době půjde
konferencí pozvánka; je devět míst)
V Jeseníku pořádají 26. a 27. května velkou polní hru pro R&R (pravděpodobně týmy 5-7 členů); informace
půjdou mailem.
O víkendu 20.-22.4. v Rudě pořádají oslavy 100 let skautingu; v pátek budou živé obrazy na zámku (který
normálně není přístupný); v sobotu bude velká objevovací hra; v neděli pak bude setkání skautů a příznivců
skautingu s posvěcením střediskové vlajky.
13.-14.4. bude Horská výzva, adrenalinový závod dvojic na trase cca 60 km, start je v pátek 23.55 v Koutech,
cíl také tam.

Br. Jirka vyjádřil názor, že by byl rozhodně užitečný seminář k nástupnictví a předávání funkcí, kdyby
ORJ chtělo nějaký takový uspořádat.

Br. Stopař vyzývá všechna střediska, aby své akce vkládali na stránky ORJ, příp. je poslali Stopařovi,
aby je tam mohl vložit.
ORJ byla zakončena prohlídkou parádní lesnické klubovny, která je prací nejen Prcka, ale i Havrana
a Martina; na jaře se bude dělat fasáda, kdo byste měli šikovné ruce, čas a chuť, tak přijeďte
pomoct

Příští ORJ je plánovaná v Mikulovicích. Termín příští ORJ
vyhlásíme podle potřeby (buď před prázdninami, nebo po
prázdninách)
Úkoly
Poslední sekce zápisu shrnuje úkoly, které ze setkání vyplynuly.
Střediska
- do 31.3. zaslat Oldovi revizní zprávy za rok 2010 a 2011
Stopař
- zjistí, jestli by web dokázal automaticky rozesílat upozorňovací maily týden před
vypršením termínu
- předá „nahoru“ Jirkův podnět, aby se při provádění registrace ve SkautIS zobrazovaly
výjimky z loňského roku (aby bylo na první pohled zřetelné, zda středisko bude
opakovaně žádat o stejnou výjimku)
- na příští KRJ vznese otázku, jestli ostatní okresy Olomouckého kraje kraje tlačí na
zvýšení kvalifikace, tak, aby registrované jednotky splňovaly všechny podmínky
stanovené Organizačním řádem (protože Šumperk na tom soustavně maká, ale je bitý
za ty, kterým je to šumák)
Tuffy
- požádá Frantu, jestli by příští zdravotnický kurz mohl proběhnout už na podzim
zapsal Australan, doplnil schválil Stopař
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