Jednání ORJ 16.6.2013 v Rudě nad Moravou od 15.00
Přítomni:
Předseda ORJ Pavel Fornůsek - Stopař
Volení členové ORJ
Petr Fornůsek - WAOPE
Lada Matyášová - Laduš
Hana Uhráková - Hanýžka
Omluveni: Mirka Večeřová – Mirabel, Martin Večeřa, Jaroslav Petřík - Australan

Přítomní vůdci středisek, resp. zástupci:
Tomáš Pospíšil - Tuffy
Miroslav Hédl - Punťa
Tomáš Válka – Biff (od 15.30)
Iva Zatloukalová – Vlaštovka (od 15.30)
Jiří Kovalčík
David Faltus - Gadakweed
Omluveni: Tomáš Hampl – Čochtan, Miloslav Bartoš - Prcek

Přítomná zpravodajka pro poděkování:
Marie Tanertová - Maruška

Kontrola plnění úkolů:
Doškolovací běh zdravotnického kurzu Hanýžka: Úkol nebyl řešen, nicméně bylo konstatováno, že
doškolení je na dohodě s vedoucím kurzu, dle zkušenosti na našem okrese je to na každém vedoucím
kurzu, např. v Šumperku to nikdo nekontroluje, je to na zodpovědnosti každého, v Olomouci po
účastnících chtěli doklad o absolvování zdravotnického kurzu "přijatelného" stáří, tj. například
nejvýše 5 let, jinak mu nebylo osvědčení o doškolení vydáno.

Táborové hlášenky Laduš: Všechny pochválila za včasné splnění.

Sněmy Laduš:
Valný sněm bude v dubnu 2014. Za Šumperk máme nárok na 2 delegáty, za Rudu a Zábřeh jednoho.
Zmíněná střediska tedy na svém sněmu vygenerují delegáty na valný sněm, v příslušném počtu.

Úkol: Sněmy středisek mají být nahlášeny nejpozději 30 dní před jeji ch konáním předsedovi ORJ.
Nejzazší termín pro konání střediskového sněmu je 17. listopad 2013.
Zodpovídá: Vedoucí středisek.

Úkol: Sněm okresu má být nahlášen nejpozději 30 dní před konáním předsedovi KRJ. Dle dohody
proběhně okresní sněm 8. prosince, do 9. listopadu je tedy třeba jej nahlásit na kraj.
Zodpovídá: Předseda ORJ Stopař.

Kvóta na počet delegátů je navržena 30 (každá započatá třicítka).
Hlasovalo se - optická většina pro

Termín na okresní sněm byl navržen na 8.12.2013.
Hlasovalo se - optická většina pro

Navržené místo konání je ve Štítech v kulturním domě.
Hlasovalo se - optická většina pro
Úkol: Stopař zajistí kontaktováním Luboše místo v kulturním domě Štíty, kde by se měl konat okresní
sněm.

Krajský sněm Junáka - na střediskových sněmech zvolit delegáty, za každou započatou stovku volí 1
delegáta.
Pravidla pro rozdělování dotací: Navrženo nechat stejné, jako v předchozím roce (60% registrovaní
členové, 30% deťodny na táboře, 10% plnění úkolů).
Hlasovalo se - optická většina pro

Rozvaha pro účetní jednotky: Bylo konstatováno, že díky nepřítomnosti Mirky nejsme schopni celý
dokument plně pochopit.
Hlasovalo se - optická většina pro

Úkol: Zpravodaj pro poděkování urguje střediska o zaslání přehledu vyznamenání jednotlivých členů.
Zodpovídá: Maruška. Termín: Do konce června
Dosud nesplnily: Lesnice, Rovensko, Jeseník, Hanušovice, Loštice

Rovensko: Ivča řeší vůdcovské zkoušky, varianta je že bude vůdkyní střediska Petra, která má
vůdcovské zkoušky. Bude to řešeno na střediskovém sněmu. Byla řešena klubovna v Rovensku,
WAOPE informoval o současném stavu, zítra (17.6.2013) bude v Rovensku zastupitelstvo, kde bude
řešena půjčka (dotace) na projekt, řešící opravu klubovny.

Chystá se seminář o dotacích na nemovitosti
Tufáka by zajímalo rozšíření o téma - peníze na koupi pozemku
Punťa vznesl dotaz ohledně nového občanského zákoníku, jak se dotkne naší organizace. Toto téma
bude také řešeno na semináři o dotacích.
Úkol: Stopař kontaktuje Bořka s dotazem na možné rozšíření programu semináře o dotacích na
nemovitosti o výše uvedená témata.
Z diskuze vyplynulo, že většina středisek bude na seminář delegovat cca 2 lidi, je to na jejich
rozhodnutí.

Rádcovský kurz:
Bude probíhat v září, říjnu, listopadu a lednu 2013-2014. Zájem bude, kvóta je cca 30 - 35
frekventantů, kdo se dříve nahlásí, ten pojede. Je to tedy na vůdcích středisek a oddílů, pohlídat i
termíny.

V Rudě, 16.6.2013

Zapsal : WAOPE

Shrnutí úkolů:
Úkol: Sněmy středisek mají být nahlášeny nejpozději 30 dní před jeji ch konáním předsedovi ORJ.
Nejzazší termín pro konání střediskového sněmu je 17. listopad 2013.
Zodpovídá: Vedoucí středisek.

Úkol: Sněm okresu má být nahlášen nejpozději 30 dní před konáním předsedovi KRJ. Dle dohody
proběhně okresní sněm 8. prosince, do 9. listopadu je tedy třeba jej nahlásit na kraj.
Zodpovídá: Předseda ORJ Stopař.

Úkol: Stopař zajistí kontaktováním Luboše místo v kulturním domě Štíty, kde by se měl konat okresní
sněm.

Úkol: Zpravodaj pro poděkování urguje střediska o zaslání přehledu vyznamenání jednotlivých členů.
Zodpovídá: Maruška. Termín: Do konce června

Úkol: Stopař kontaktuje Bořka s dotazem na možné rozšíření programu semináře o dotacích na
nemovitosti o výše uvedená témata.

