Zasedání ORJ Šumperk, v Šumperku, 3.11.2013
Přítomni: Pavel Fornůsek - Stopař, Petr Fornůsek - WAOPE, Lada Matyášová - Laduš, Martin Večeřa,
Tomáš Válka - Biff, Jan Juránek - Hanes, Petra Trojáková - Pet, Hana Uhráková - Hanýžka, Jiří Kovalčík,
Tomáš Pospíšil - Tuffy, Miloslav Bartoš - Prcek, Tomáš Hampl - Čochtan,
Omluven: Jiří Kamp - Otazníček

Stopař zahájil ORJ, přivítal nové členy ORJ - Pet (Rovensko), Hanes (Bludov), nový vedoucí střediska je
také Otazníček (Staré Město).

Registrační poplatky
Odvody na ústředí - 230 Kč / 190 Kč (s/bez časopisu), kraj asi 12 Kč (dosud KRJ nestanovila), na okres
loni šlo 15 korun, celkem tedy by to činilo 257 Kč.
ORJ schválila odvod na okres ve výši 13 Kč na registrovaného člena. Pak by odvody ze střediska činily
255 Kč na registrovaného člena (v případě schválení odvodu 12 Kč na kraj).
Pro: 12, proti 0, zdržel se 0

Rozpočet 2014
Návrh rozpočtu - vyrovnaný s příjmy/výdaji 13 273 Kč. Bude hrazena účast na valném sněmu
delegátům okresu, delegátům středisek to budou hradit případně příslušná střediska, dle dohody.
Rozpočet na rok 2014 byl schválen v této podobě:
Příjmy
(1021 registrovaných x 13 Kč)

Celkem

Výdaje
13.273 Kč Bankovní poplatky
Ceny ZVaS
Zpravodajka pro poděkování
Užší ORJ
Odměna pro pořadatele ZVaS
Náklady delegátů Valného sněmu z okresu
13.273 Kč Celkem

1.000 Kč
3.000 Kč
1.000 Kč
3.000 Kč
2.500 Kč
2.773 Kč
13.273 Kč

Pro: 12, proti 0, zdržel se 0

Okresní sněm
Návrh členů kandidátní komise: Martin Večeřa, Jiří Kovalčik, Hana Uhráková - Hanýžka, Tomáš
Pospíšil - Tuffy, Tomáš Hampl - Čochtan
Pro: 12, proti 0, zdržel se 0
Stopařem byl představen návrh programu okresním sněmu (hosté: Radek Loska, náčelník Junáka
Marek Baláš - Čiča):
•
•
•
•

(Zahájení sněmu, přivítání hostů)
(Schválení programu a jednacího řádu)
Zpráva kandidátní komise + vyhlášení termínu podávání pilných návrhů
Volba volební komise

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Určení počtu volených členů ORJ a počtu RK
Zpráva o činnosti za minulé funkční období (RK, Hospodářská zpravodajka, Zpravodajka pto
poděkování, Předseda ORJ)
Diskuze ke zprávám o činnosti a jejich schválení
Shrnutí činnosti středisek za uplynulé období
Schválení pilných návrhů
Představení kandidátů do ORJ
Volby
Vyhlášení a schválení výsledků voleb
Diskuze, schválení případných usnesení
Závěr, ukončení

WAOPE upozornil, že na okresní sněm je nutné zvolit příslušný počet kandidátů (na každých 30
načatých členů = 1 kandidát), mimo to je automaticky delegátem vedoucí střediska a volený člen ORJ.
Každé středisko volí také delegáta na krajský sněm (na každých načatých 100 členů).
Střediska Skalička, Ruda a Šumperk volí také delegáty na valný sněm (Ruda a Skalička 1 delegáta,
Šumperk 2 delegáty).

Akce pořádané okresem
Stopař informoval o proběhnuvším semináři o dotacích na nemovitosti a také o rádcovském kurzu.
Bylo řešeno financování rádcovského kurzu - pokud nebude dotace z kraje, zafinancuje to okres, ale
toto bude znovu řešeno po novém roce, až po navolení nové KRJ, a dle toho, zda bude kraj nadále
podporovat rádcovské kurzy.
Čochtan navrhl, aby usnesení střediskových sněmů budou přiloženy k pozvánce delegátů na okresní
sněm, hlavně kvůli diskutovanému bodu změny názvu organizace.
Na okresní sněm připraví Čochtan pro každého delegáta hlasovací lístek s možnými názvy organizace.

Registrace 2014
Střediska musí ve SkautISu odevzdat registraci do 31.1.2014.
Tuffy upozornil na rozhodné datum pro registraci, které letos bylo 15. ledna, do kdy je nutné
zaregistrovat členy do registrací, aby bylo možné pro ně získávat dotace.

Ostatní
Do 15.11.2013 musí být do SkautISu zadána skutečnost táborů.
Jirka informoval o činnosti střediska Slunce Jeseník, změna na postu hospodáře a akce Stínadla ve
Vidnavě.
Příští široká ORJ bude mezi uzavřením střediskové a okresní registrace.
Zapsal: WAOPE

