Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk
Datum: 22. 10. 2017 v 14:30
Místo: Klubovna střediska Staré Město
Přítomni: Jiří Kamp – Otazníček (Staré Město), Pavel Fornůsek – Stopař (Zábřeh), Martin
Večeřa (Šumperk), Jiří Rýznar (Postřelmov), Zdeněk Dokoupil – Jaffa (Ruda), Marie
Dokoupilová – Maruška (Ruda), Jana Brokešová – Janča (Ruda), Monika Huťová –
Monča (Rovensko), Petr Fornůsek (WAOPE), Marie Valentová – Marry (Šumperk),
Ondřej Hampl (Šumperk), Miloslav Bartoš – Prcek (Lesnice), Jiří Kovalčík – Jirka
(Jeseník), Jan Juránek – Hanes (Bludov), Dagmar Blaháčková – Žužu (Postřelmov)
Zastoupeno nebylo středisko Loštice

Dotační vyhláška
Br. Stopař navrhnul přidat do kritéria včasného odevzdání skutečnosti táborů také zaslání informace
počtu táborových děťodnů registrovaných členů.
Kritérium v novém znění: Včasné odevzdání skutečnosti táborů a informací o počtu registrovaných
děťodnů.

Termín odevzdání vyúčtování dotace
Termín odevzdání vyúčtování dotace je nyní stanoven na 1. listopadu. Vzhledem k datu hodnocení
posledního kritéria 15. října, rozdělujeme dotace až v druhé polovině tohoto měsíce a na vyúčtování
není dostatek času.
Br. Stopař navrhl změnu termínu odevzdání vyúčtování dotace s těmito možnostmi řešení:



termín je možné posunout na pozdější datum, např. 15. listopadu.
do vyhlášky bude zaneseno obecné ustanovení „termín bude stanoven hospodářem ORJ na
základě krajské dotační vyhlášky“.

Zvykem je, že ses. Mirabelka zasílá zálohu v červnu a v polovině října odešle pouze doplatek. V tomto
případě není vyúčtování dotací středisky do 1. listopadu problém. Letos ovšem nastala mimořádnost,
způsobená pozdním odesláním dotace z ústředí, proto byla většině střediskům vyplacena částka
najednou až v druhé polovině října.

Táborové děťodny registrovaných členů
Cílem bylo ujasnit si, zda táborové děťodny registrovaných členů zahrnují pouze děti zaregistrované
v daném roce, tj. do 31. ledna, nebo i děti, které se staly členy Junáka až po odeslání registrace a jsou
plnohodnotnými členy oddílů.
Doposud nebylo ve vyhlášce přesně stanoveno, zda se mohou do táborových děťodnů registrovaných
členů započítávat i děti, které přišly po rozhodném dni 31. ledna či nikoli.
V diskuzi převládaly dva názory. Prvním názorem bylo:
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Může se stát, že dítě v květnu slíbí vstup do jednotky, ale po táboře už nepřijde. To by znamenalo, že
bychom dotovali neregistrované členy, a to byl důvod, proč jsme toto kritérium zavedli.
Pozbývá smysl, aby středisko získalo peníze za děti, na které se nevztahuje v daném roce finanční
dotace z ústředí.
Druhý názor:
Proč nedotovat osoby, které jsou řádnými členy oddílu, jen vstoupili do jednotky později? Původním
smyslem zavedení kritéria bylo, abychom zamezili dotování lidí, kteří jezdí na tábory z historických
nebo jiných důvodů a podpořily pouze ty osoby, které do naší organizace patří.

Hlasování o upřesnění kritéria táborových děťodnů registrovaných členů
Kritérium zahrnuje pouze děťodny registrovaných osob k 31. lednu daného roku.
Pro

1

Vedoucí tábora svědomitě nahlásí počet děťodnů registrovaných osob, které nemusí zahrnovat děti
registrované pouze k 31. lednu daného roku, ale také děti, které do jednotky vstoupily později.
Pro

13

Hlasování o schválení dotační vyhlášky pro rok 2018.
Jako dotační vyhláška pro rok 2018 bude použita dotační vyhláška z roku předchozího s těmito
úpravami:
Včasné odevzdání skutečnosti táborů → Včasné odevzdání skutečnosti táborů a informací o počtu
registrovaných děťodnů.
Vedoucí tábora svědomitě nahlásí počet děťodnů registrovaných osob, které nemusí zahrnovat děti
registrované pouze k 31. lednu daného roku, ale také děti, které do jednotky vstoupily později a
nebyly zaregistrovány k rozhodnému dni.
Vyúčtování poskytnuté finanční dotace do 1. listopadu → Termín vyúčtování poskytnuté finanční
dotace bude stanoven hospodářem ORJ na základě krajské dotační vyhlášky.
Včasné vyúčtování poskytnuté finanční dotace se vztahuje jak na papírové, tak elektronické
vyúčtování.
Pro

14

Proti

0

Zdržel se

0
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Meziroční srovnání KHMS
Br. Stopař stručně představil výsledky KHMS za období 16. 10. 2016 – 15. 10. 2017 a porovnal je
s výsledky roku předcházejícího.
Jako zásadní mu přišel veliký úbytek táborových děťodnů, proto otevřel diskuzi na téma: Čím je to
způsobeno a můžeme na úrovni okresu udělat něco pro to, abychom tento trend obrátili?
Z diskuze vyplynulo:




V některých oddílech děti nechtějí jet na tábor
o Nekvalitní program družinových schůzek
o Nízký věk dětí
o Strach z vícedenních akcí
Středisko Loštice bylo letos místo klasického stanového tábora pouze týden v Praze, což také
mohlo počet táborových děťodnů ovlivnit.

Registrační odvod na okres
Br. Stopař navrhuje ponechat registrační odvod pro letošní rok ve stejné výši jako v loňském roce.
Výše odvodu pro loňský rok činila 13 Kč.

Hlasování o výši odvodu registrace na okres, za 1 registrovaného člena, ve výši 13 Kč
Pro

14

Proti

0

Zdržel se

0

Doškolovací zdravotnický kurz a čekatelský kurz pro dospělé
Ze střediska Šumperk vzešla veliká poptávka po doškolovacím zdravotnickém kurzu. Z diskuze
vyplynulo, že by se kromě doškolovacího zdravoťáku hodil i plnohodnotný ZZA kurz.
Vzhledem k předchozím ročníkům ZZA, které byly pořádány formou velikého množství nezáživných
přednášek s malým množstvím praxe, navrhl br. Ondra, abychom oslovili někoho, kdo by byl ochoten
uspořádat zdravoťák, který bude pro jeho účastníky programově atraktivní a přínosný nejen
z teoretického, ale také praktického hlediska.
Padl návrh oslovit br. Frantu (Ruda), který pořádal ZZA doposud, ale nejspíše by k tomu potřeboval
skupinu lidí, kteří by mu kurz pomohli realizovat.
Br. Jaffa osloví br. Frantu, zda by byl ochotný zorganizovat ZZA kurz, který bude pojat zážitkovou
formou s větším množstvím praxe.
Br. Jaffa osloví br. Ježka (Bludov), zda by výše zmíněný kurz mohl být pořádán pod záštitou Jesenické
lesní školy.
Ze střediska Šumperk vzešla také poptávka po čekatelském kurzu pro dospělé. Ses. Žužu osloví br.
Herna (Olomouc), zda by spolu se svým týmem uspořádal v příštím roce čekatelský kurz pro dospělé.
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Proplacení cestovních náhrad
Br. Norek (Bludov) požádal ORJ o proplacení cestovních náhrad za cestu na kmenovou poradu Kmene
dospělých v Kutné Hoře, která se koná v listopadu tohoto roku.
Jedná se o akci pořádanou každý druhý rok, na niž se sjíždí zástupci KD všech okresů, , která se koná
před radou náčelnictva KD. Akci bychom mohli přirovnat k „úzké radě“.
Br. Norek tuto praxi dříve uplatňoval v rámci kraje, jako krajský zástupce KD.

Hlasování o uhrazení cestovních náhrad br. Norkovi v celé výši
Pro

6

Proti

2

Zdržel se

6

Vánoční setkání
Ses. Janča, ses. Marry, br. Ondra a br. Stopař pořádají akci Vánoční setkání neboli V párty – vánoční,
vůdcovskou VIP, která se uskuteční 9. 12. 2017. Akce bude sloužit jako poděkování vůdcům oddílů a
středisek za jejich činnost a zároveň bude pojata jako příjemné skautské setkání.
Na akci by měla být využita položka rozpočtu úzké ORJ, která nebyla v posledních několika letech
vyčerpána. Z položky se bude hradit pronájem chaty a občerstvení.
Přesný rozpočet akce zatím není znám.

Hlasování o schválení výše uvedené akce, která bude pořádána pod záštitou okresu
Pro

14

Proti

0

Zdržel se

0

Příští ORJ se uskuteční v neděli 11. 2. 2018 v 14:30
Úkoly
Žužu
Jaffa

Oslovit br. Herna ohledně poptávky v našem
okrese po čekatelském kurzu pro dospělé.
Oslovit br. Frantu ohledně poptávky po
plnohodnotném a doškolovacím ZZA.
Oslovit br. Ježka, zda by mohl být ZZA pořádán
pod záštitou Jesenické lesní školy.
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