Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk
Datum: 12. února 2017, 14:30
Místo: Štíty
Přítomni: Zdeněk Dokoupil – Jaffa (Ruda), Jana Brokešová (Ruda), Jiří Rýznar – Juris
(Postřelmov), Jan Juránek – Hanes (Bludov), Martin Večeřa (Šumperk), Petra
Trojáková – Pet (Rovensko), Jiří Kovalčík (Jeseník), Svatava Šimková – Sluníčko
(Loštice), Petr Fornůsek – WAOPE (Skalička), Pavel Fornůsek – Stopař (Zábřeh), Lada
Matyášová – Laduš (Šumperk), Marie Tanertová – Maruška (Ruda), Luboš Skácel
(Skalička), Hana Vyjídáčková (Loštice)
Zastoupena nebyla střediska Staré město, Lesnice

Jmenování zpravodajů
Stopař jmenoval 4 zpravodaje a požádal radu o schválení:
Hospodářský zpravodaj: Miroslava Večeřová – Mirabelka
Tajemník: Dagmar Blaháčková - Žužu
Zpravodaj pro poděkování: Marie Tanertová - Maruška
Zahraniční zpravodaj: Lada Matyášová - Laduš

Schválení jmenovaných zpravodajů
Pro

10

Proti

0

Zdržel se

0

Rozpočet
Radě byl předložen návrh rozpočtu na rok 2017 a skutečnost za rok 2016.

Skutečnost za rok 2016
PŘÍJMY
Registrační poplatky

Celkem

Rozpočet Skutečnost VÝDAJE
14 500

14 500

15 340 Bankovní poplatky

Rozpočet Skutečnost
500

400

Ceny SZ

3 000

3 000

Zpravodaj pro poděkování

2 000

2 224

Užší ORJ

2 000

0

Okresní sněm

3 500

2 485

11 000

8 109

15 340 Celkem
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Návrh rozpočtu 2017 ke schválení
PŘÍJMY

Rozpočet VÝDAJE

Registrační poplatky (13 Kč/os.)

14 950 Bankovní poplatky

450

Ceny SZ

4 000

Zpravodaj pro poděkování

2 000

Účetní program

Celkem

Rozpočet

650

Užší ORJ

2 000

Poplatky delegátů za Valný sněm

2 800

Úspora

3 050

14 950 Celkem

11 900

Hlasování o schválení rozpočtu na rok 2017
Pro

10

Proti

0

Zdržel se

0

Valný sněm
Stopař navrhl, aby poplatek 400 Kč za každého delegáta, kterého vysílá okres, byl hrazen z okresního
rozpočtu.
Martin nabízí místo v autě na trase Šumperk -> Velké Meziříčí
Jirka nabízí místo v autě na trase Jeseník -> Velké Meziříčí
Hanes nabízí místo v autě na sněm na trase Brno -> Velké Meziříčí

Výjimky z registrace
Všechny výjimky letošní registrace schvalují střediska, protože se v řešení vyskytly prvně.

Bludov
Vedoucí kmene dospělých nemá platnou kvalifikaci (vůdcovská zkouška).
Komentář: Vedoucí má čekatelskou zkoušku a nyní čeká, až se bude pořádat kurz v němž si bude
moci udělat zkoušku pro vedení KD

Postřelmov
Vedoucí oddílu nemá platnou kvalifikaci (vůdcovská zkouška).
Komentář: Právě se účastní vůdcovského kurzu.

Loštice
Zástupce vedoucího oddílu nemá platnou kvalifikaci (vůdcovská zkouška).
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Komentář: Nedostatek kvalifikovaných členů, v řešení.

Svojsíkův závod
Bude probíhat třetí víkend v květnu, tj. 19. – 21. května.
Víkendová akce s prvkem táboření, jejíž pořádání si vezme na starost Stopař, Janča a Marjánka. Akce
bude finančně soběstačná, nezatíží tím pádem okresní rozpočet.

Schválení pořádání akce
Pro

10

Proti

0

Zdržel se

0

Svojsíkův oddíl
Maruška zprostředkovává za okres návrhy na členství ve Svojsíkově oddílu. Na radě nabídla vytištěné
formuláře pro ty, kteří by chtěli nějakého člena z řad střediska do oddílu navrhnout. Také slíbila, že
pošle formulář elektronicky do okresní konference.

Kmen dospělých
Olda vznáší prosbu na střediskové vůdce, kteří mají ve svém středisku kmen oldskautů, aby mu daný
kmen poslal svou kontaktní mailovou adresu na email: tanert@email.cz a on s nimi bude pomocí
tohoto mailu komunikovat (průběžně zasílat různé informace týkající se oldskautů, pozvánky na akce,
aj.)

Krajský sněm
Na krajském sněmu byla zvolena krajská rada v tomto složení:
Předseda: Oldřich Tanert
Místopředseda: Petr Macek – Blizzard
Volený člen KRJ: Gerd Dimmroth – Hern a Martin Večeřa
Hospodářka KRJ: Šárka Majerová
A členové KRJ z titulu funkce.

Školení revizní komise a hospodářů
Středisko Ruda vzneslo požadavek na školení revizních komisí a hospodářů. Ostatní střediska by měla
o školení také zájem s tím, že každé středisko by vyslalo na školení přibližně 2 lidi. Školení se bude konat
paralelně s červnovou okresní radou.
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Dotace na akce
V dotačním programu „Strategie v oddílech“ lze získat max. 30.000 Kč, uzávěrka žádostí o dotaci je 9.
3. 2017, více informací v odkazu.
Dále je možné získat dotace od kraje na akce, které mají zvláštní význam pro kraj nebo spolupráci mezi
okresy. O dotaci je potřeba požádat do 30. 9. 2017, více informací v odkazu (kapitola 4.17, 4.18).
MAS Horní Pomoraví nabízí dotace na letní tábory, jedná se o částku 500.000 Kč na 3 kalendářní roky.

Ostatní záležitosti
Jirka (Jeseník) poptává tábořiště na letošní letní tábor.
WAOPE hledá louku na tábořiště ke koupi.
Středisko Jeseník pořádá ve Vidnavě akci Stínadla, více informací zašle do konference.
Příští víkend proběhne závěrečný zkouškový víkend Vůdcovského kurzu ŠuMiK.

Příští okresní rada se uskuteční 4. června 2017 v 14:30, paralelně
bude probíhat se školením hospodářů a revizních komisí.
Úkoly
Maruška
Stopař

Zašle do okresní konference formulář pro
návrh na členství ve Svojsíkově oddílu.
Napíše Hernovi, aby zadal do skautISu
kvalifikaci Jana Krobota – Hanese, který složit
vůdcovské zkoušky na Šumiku 2016
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