Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk
Datum: 11. února 2018
Místo: Klubovna střediska Ruda nad Moravou
Přítomni: Jiří Kovalčík – Jirka (Jeseník), Monika Huťová – Monča (Rovensko),
Pavel Fornůsek – Stopař (Zábřeh), Zdeněk Dokoupil – Jaffa (Ruda),
Jana Brokešová – Janča (Ruda), Ondřej Hampl – Ondra (Šumperk),
Petr Fornůsek – WAOPE (Skalička), Hana Vyjídáčková (Loštice),
Milan Holínek – Holda (Postřelmov), Petr Juránek (Bludov)
Dagmar Blaháčková – Žužu (Postřelmov)
Nepřítomno bylo středisko Staré Město

Vyúčtování dotací
Z ústředí vzešel požadavek týkající se dotací, které střediska získávají z MŠMT (dostávají od okresu na
základě KHMS). Střediska musí do konce června nahlásit, k čemu bude dotace využita, zda na provoz
či na akce.
Stopař navrhuje, abychom nahlásili, že budou všechny dotace využity na provoz, protože tomu tak
z drtivé většiny je. Ovšem není problém, aby některé středisko část financí využilo i na akce, ale je třeba
to dát zavčas vědět.
Problémem je, že těžko můžeme předem určit na co dotaci využijeme, když neznáme jejich přesnou
výši (přesnou výši dotace známe až v polovině října).
Padl návrh vznést požadavek na ústředí, aby byly dotace přerozděleny dříve. To ovšem neřeší náš
problém z důvodu, že výši dotace ovlivňují táborové děťodny, kvalifikace činovníků a jiné faktory, které
se hodnotí v září/říjnu.
Prosím střediska, která chtějí část dotací od MŠMT využít na akce, aby se mi do 28. 2. ozvali na mail:
dagmar.blahackova@gmail.com, jinak budeme automaticky počítat s tím, že dotace budou využity
na provoz.

ZVaS
Nemáme pořadatele okresního kola ZVaSu a zároveň letos pořádáme i krajské kolo tohoto závodu.
Pořádání krajského kola by se mohlo zhostit středisko Ruda. Jaffa se do příštího týdne (nejpozději 18.
2.) ozve, zda můžeme se střediskem Ruda jakožto pořadatelem krajského kola počítat a zároveň prosí,
aby maturanti a ostatní, kteří mohou přijet přijeli a vypomohli s pořádáním.
Na okresní kolo připadá podle dohody (třetí víkend v květnu) datum 19. května. Bohužel není
středisko, které by se pořádání akce ujalo. Některá střediska pořádala tuto akci opakovaně, jiná si ji
z důvodu kapacit na starost vzít nemohou. Stopař navrhl, že bychom mohli uspořádat závody
v minimalistické verzi, pouze to nejnutnější bez doprovodného programu, je ale potřeba, aby se našlo
středisko, které by akci zastřešilo (zázemí, člověk, který bude akci řídit).
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Ještě je varianta, že bychom okresní kolo závodu neuspořádali a přihlásili se do okresních kol
Olomouce, Přerova a Prostějova.
Středisko Lesnice přemýšleli o pořádání závodu, ale letos nemají dostatek lidí z důvodu maturit a
státnic.
Středisko Skalička má sílu na pořádání závodu, ale nemá volné místo, co se týče času, navíc pořádali
závod posledně. WAOPE slíbil, že se zeptá ostatních oddílů ve středisku.
Janča navrhla oslovit účastníky Šráků, kteří jsou schopní, aktivní a mohli by připravit program.
Do budoucna by bylo vhodné se domluvit na listopadové ORJ na pořadateli závodů, abychom
předešli problému, že v únoru není středisko, které by mohlo závod uspořádat.

Výsledky registrací
V letošním roce je nás registrováno 1186, což je o 13 více než loni a o 2 více než předloni. Statistiku
naleznete na okresních stránkách. Co se týče počtu mladších členů, těch oproti loňsku i předloňsku
ubylo.
Co bychom mohli jako okres udělat pro to, abychom zvýšili klesající trend v počtu mladších členů?
Podpora vzdělávání rádců: čekatelský kurz, vůdcovský kurz a hlavně rádcovský kurz, po kterém je
obrovská poptávka. Padl návrh, zda by bylo možné z důvodu veliké poptávky pořádat rádcovský kurz
každý rok.

Výjimky
V letošním roce máme registraci 100% bez výjimek 

Rozpočet 2018
Plnění rozpočtu za rok 2017
PŘÍJMY
Registrační
poplatky

Rozpočet Skutečnost VÝDAJE
14 950

15 197 Bankovní poplatky

450

206

Ceny SZ

4 000

0

Zpravodaj pro poděkování

2 000

137

Užší ORJ

2 000

4 610

650

660

2 800

2 800

0

626

11 900

9 039

Účetní program
Poplatky delegátů za Valný
sněm
Cestovné – Valný sněm
Celkem

14 950

Rozpočet Skutečnost

15 197 Celkem
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Návrh rozpozpočtu na rok 2018 ke schválení
PŘÍJMY

Rozpočet VÝDAJE

Registrační poplatky (13 Kč/os.)

15 418 Bankovní poplatky

200

Ceny ZVAS

4 000

Zpravodaj pro poděkování

2 000

Účetní program

Celkem

Rozpočet

660

Užší ORJ

4 500

Úspora

4 058

15 418 Celkem

11 360

Jirka vznesl otázku, zda by se úspora neměla jmenovat rezerva a rozpočet by měl být vyrovnaný.
Oproti loňskému roku byla navýšena částka pro potřeby úzké ORJ. V letošním roce byly tyto finance
použity na pokrytí nákladů Vánoční vůdcovské párty, která byla dle ohlasů úspěšná a letos bychom ji
chtěli zopakovat.

Hlasování o přijetí rozpočtu pro rok 2018
Pro

11

Proti

0

Zdržel se

0

Rozpočet pro rok 2018 byl schválen.

Ostatní
Ondra všechny pozval na sportovní turnaj, který pořádá středisko Šumperk 7. dubna.
Tento víkend proběhl zdravotnický kurz ZdrSem, kterého se zúčastnilo 16 lidí i externistů. Ondra, který
se kurzu také zúčastnil jej hodnotí velmi pozitivně. Problémem je nákladnost kurzu a jeho malá
kapacita.
Jirka pozval okresní radu na akci Stínadla, která se koná na podzim letošního roku ve Vidnavě.

Příští okresní rada se uskuteční 20. května 2018 v 15:00
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