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Pardubický kraj 

 Sídlo: Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice 
  
 IČ: 70881383, DIČ: CZ-70881383,   
 bank. spojení: FIO banka, a.s  2900232471/2010 

 
 

ZÁPIS č. V/4  Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉ RADY JUNÁKA       
PARDUBICKÉHO KRAJE 

 
Dne: 3. 13. 2015                           Zahájení: 17,00   Ukončení: 18,45          

 
PŘÍTOMNI: Jan Stejskal (předseda KRJ), Tomáš Vítek (místopředseda KRJ), Jiří Novák (člen 
KRJ), Oldřich Pešina (zpravodaj VS), Luděk Strouhal (předseda ORJ Svitavy), Jan Korbel 
(předseda ORJ Chrudim), Lukáš Nastoupil (předseda ORJ Ústí n. O.), Ladislava Marešová 
(zpravodajka KD) 
 
OMLUVENI: Petra Sýkorová (členka KRJ), Vladimír Ráček (předseda RK) 
 
 
Účast 82 %, KRJ je usnášeníschopná 

 
1. Schválení programu  
 
KRJ schválila program jednání dle předem zaslaného návrhu. 
 
2. Záznam o elektronických hlasováních 
 
2.1 – V/5 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje výjimku z kvalifikace u zástupkyně 
vedoucího oddílu, Martiny Černé, středisko Holice (7 pro/1 proti /1 se zdržel – hlasování 
dokončeno dne 30. 1. 2015) 
 
2.2 – V/6 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje výjimku z kvalifikace u zástupce vedoucího 
oddílu, Ondřeje Reichla, středisko Holice (7 pro/1 proti /1 se zdržel – hlasování dokončeno dne 
30. 1. 2015) 
 
2.3 – V/7 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje výjimku z kvalifikace u zástupce vedoucího 
oddílu, Jana Verunáče, středisko Chvaletice (8 pro/0 proti /1 se zdržel – hlasování dokončeno 
dne 30. 1. 2015) 
 
2.4 – V/8 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje podporuje návrh na vyznamenání – Medaile sv. Jiří, 
zlatý stupeň pro br. Ladislava Bartůňka, středisko Ležáky Skuteč (6 pro/0 proti /3 se zdrželi – 
hlasování dokončeno dne 17. 2. 2015) 
 
 
 



3. Postup při schvalování výjimek z OŘJ  
 
3.1 Na základě diskuze KRJ Pardubického kraje konstatuje, že o výjimky z kvalifikací je třeba 
žádat příslušný orgán (střediskovou, okresní či krajskou radu) před ustavením činovníka do 
funkce, pro kterou dané požadavky nesplňuje. Na základě souhlasu s výjimkou může dojít 
následně k ustavení takového činovníka do funkce. Stávající praxe, kdy se o výjimky žádalo 
jednou ročně, zpravidla „zpětně“ pro již ustavené činovníky, a to při příležitosti registrace, 
nebyla správná. KRJ tímto vyzývá podřízené jednotky, aby v tomto duchu postupovaly, resp. 
vyzývá okresy, aby informovaly svá podřízená střediska. 
 
3.2 KRJ bude pro příště věcně zkoumat souhlasy s opakovanými výjimkami z kvalifikací, resp. 
počtu členů v oddílech. Posuzována bude závažnost důvodů pro její udělení na straně jedné a 
kvalita práce daného činovníka/výchovné jednotky na straně druhé. Zpravidla bude také 
stanoven termín pro splnění kvalifikačních či jiných požadavků. V případě, že nebude z žádosti 
zjevný posun k vyžadované kvalifikaci, nebude výjimka udělena (funkce nebude v takovém 
případě možné obsadit). 
 
4. Registrace 2015 
 
4.1 V roce 2015 má Pardubický kraj registrovaných 4 068 členů (oproti roku 2014 jde o nárůst 
+185 členů). Z toho:  

• přímořízená střediska bývalého pardubického okresu 884  (+42), 
• okres Chrudim 1042 (+ 35),  
• okres Svitavy 616 (+ 24),  
• okres Ústí nad Orlicí 1526 (+ 84).  

 
Kraj odevzdal registraci dne 27. 2. 2015, v okamžiku zasedání KRJ dosud nebyla převzata. KÚJ 
převzala registraci bez výhrad dne 11. 3. 2015. 
 
4.2 Průběh zpracování a odevzdání registračních dat byl letos bez větších problémů. KRJ děkuje 
všem střediskovým a okresním zpracovatelům za příkladnou spolupráci. 
 
4.3 Připomíná se termín odevzdání hospodářských výkazů ve SkautISu, 15. 4.2015. Bez 
vyplněného hospodářského výkazu není možné poskytnout OJ jakoukoliv dotaci. 
 
4.4  Registrační odvody ke dni zasedání KRJ V/4 nedošly od střediska Holice, což znamená 
nesplnění povinností ze strany tohoto střediska. 
 
5. Vyúčtování dotací 2014 
 
5.1 Předseda KRJ sdělil, že při vyúčtování dotací za rok 2014 došlo k řadě problémů. Mnohá 
střediska nedodržela termín vyúčtování dotací (15. 12.) a dodávala vyúčtování až v průběhu 
konce prosince 2014.  Je nutno připomenout, že kraj má povinnost odevzdat vyúčtování do 31. 
12. b.r. a pozdní odevzdání ze strany středisek ohrožuje vyúčtování dotací celého kraje.  
 
5.2 Předseda KRJ přednesl KRJ konkrétní problémy a termíny, kdy byly odevzdány správně 
zpracované formuláře k vyúčtování dotací. Tato střediska svoje povinnosti porušila velmi hrubě: 

• středisko Proseč (písemné vyhotovení správného vyúčtování dodáno 19. 1. 15), 
• středisko Přelouč (písemné vyhotovení vyúčtování dodáno po důrazné urgenci 6. 1. 15, 

dodané vyúčtování vyžadovalo následně několikerou opravu), 
• středisko Moravská Třebová (písemné vyhotovení správného vyúčtování dodáno 

6. 1. 15), 



• středisko Polaris Pardubice (nedodalo kompletní písemné vyhotovení správného 
vyúčtování doposud!) 

• středisko Litomyšl (nedodalo kompletní písemné vyhotovení správného vyúčtování 
doposud!). 

 
Je třeba připomenout, že všechna vyjmenovaná střediska byla opakovaně upomínána. Protože 
není možné, aby se podobná situace opakovala i v letošním roce, přikročila KRJ k přijetí sankcí 
v podobě usnesení 5.2–V/9. 
 
5.2 – V/9 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje stanovuje, že střediska uvedená v bodě 5.2 tohoto 
zápisu nebudou mít možnost v roce 2015 čerpat mimořádné navýšení dotace pro OJ (obdrží 
pouze základ a nadstavbu v souladu s dotační vyhláškou), přičemž termín odevzdání vyúčtování 
dotací pro rok 2015 se pro ně stanovuje na 15. 11. 2015. 
 
5.3 KRJ vyzývá střediska Polaris Pardubice a Liliový kříž Litomyšl, aby neprodleně doplnila svá 
vyúčtování dotací za rok 2014 do bezchybného stavu. Do dne dodání kompletního vyúčtování 
nebude poskytnuta těmto střediskům žádná záloha dotace. 
 
5.4 V případě, že vyjmenovaná střediska nedodrží individuálně stanovený termín vyúčtování 
dotací pro OJ dle usnesení 5.2-V/9, přikročí předseda KRJ v souladu s oprávněním plynoucím 
z Vyhlášky č. 1/2015 k dotacím PK k sankcím spočívajícím v krácení dotací za rok 2015.  
 
6. Vyhláška k dotacím Pardubického kraje 2015 
 
6.1 Předseda KRJ představil změny oproti loňské verzi vyhlášky, zejména novou přílohu 2 
vyhlášky (popisující náležitosti projektu), kapitolu 3.6 (podrobněji rozrůzněny akce pro rovery), 
a článek 44 – vztah mezi poskytovatelem a příjemcem (nově elektronicky posílané rozhodnutí o 
přidělení dotace namísto příkazní smlouvy). K navrhovanému znění vyhlášky nebyly 
připomínky. 
 
6.2 – V/10 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje Vyhlášku k dotacím Pardubického kraje pro 
rok 2015  (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
Hospodářský zpravodaj schválil Vyhlášku k dotacím PK pro rok 2015 dne 5. 3. 2015, poté byla 
zveřejněna ve skautské spisovně a na webu kraje. 
 
6.3 – V/11 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje jmenuje dotační komisi podle čl. 41 Vyhlášky k dotacím 
Pardubického kraje pro rok 2015 ve složení Luděk Strouhal, Jan Korbel, Jan Stejskal, Oldřich 
Pešina, Lukáš Nastoupil. (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
7. Skautská vyznamenání 
 
Členům KRJ byly poskytnuty k nahlédnutí vyplněné formuláře níže uvedených návrhů na 
skautská vyznamenání. 
 
7.l – V/121 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje navrhuje udělení Řádu stříbrného vlka. (8 pro, 0 proti, 0 
se zdržel) 



 
7.2 – V/131 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje navrhuje udělení Řádu stříbrného trojlístku. (8 pro, 0 
proti, 0 se zdržel) 
 
7.3 – V/14 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení vyznamenání Za čin junácký – 
bronzový stupeň sestře Evě Vedmochové, středisko Moravská Třebová.  (8 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel) 
 
7.4 – V/15 
Krajská rada Junáka Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile díků br. Jiřímu 
Černohousovi, středisko Zubr a Dikobraz Lanškroun. (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
7.5 – V/16 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje mění po předchozím projednání s navrhovatelem návrh 
na udělení Medaile skautské vděčnosti p. Karlu Skalickému z Lanškrouna a schvaluje udělení 
Medaile Junáka-Pardubického kraje. (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
7.6 – V/17 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile Junáka – Pardubického kraje 
br. Marku Pavlišovi, středisko Skuteč (0 pro/8 proti/0 se zdržel ) 
 
7.7 Byl diskutován návrh na změnu statutu Řádu stříbrného vlka a Řádu stříbrného trojlístku tak, 
aby počet nositelů nebyl omezen na 12 žijících, ale na nejvýše 2 nové nositele za kalendářní rok. 
Dále byl diskutován návrh statutu nového vyznamenání Medaile Merkura, coby vyznamenání 
pro hospodářské a organizační činovníky. KRJ bere oboje na vědomí, předseda KRJ oba návrhy 
prodiskutuje v nejbližší době s náčelníkem Junáka. V případě pozitivní odezvy se k tomu KRJ 
vrátí na některém z příštích zasedání. 
 
8. Různé 
 
8.1 Byla předložena žádost o příspěvek na účast Petry Krskové, středisko Žamberk na jamboree 
v Japonsku. KRJ se rozhodla neposkytnout ses. Krskové příspěvek na účast na jamboree. 
 
8.2 Předseda KRJ podal informaci o pozemku (tábořišti) v Nosálově – KRJ obdržela vyrozumění 
od Katastrálního úřadu o provedeném vkladu. Dále kraj obdržel návrh darovací smlouvy z Fondu 
obnovy nemovitostí na dar – příspěvek na pořízení pozemku 9000 Kč, avšak za podmínky, že 
v případě zcizení pozemku je kraj povinen uhradit Junáku 27,1 % ze sjednané ceny (zahrnuje i 
nebezúplatné převody).  KRJ s uzavřením smlouvy za těchto podmínek nesouhlasí. 
 
8.3 Krajská rada Junáka Pardubického kraje pověřuje středisko Moravská Třebová k uspořádání 
krajského kola Svojsíkova závodu 2015. 
 
8.4 Změna názvu organizace na Junák – český skaut, z. s. nastane k 1. 4. 2015. KÚJ provede 
změnu názvu v rejstřících a dalších orgánech veřejné moci. Další informace jsou na skautské 
křižovatce. Všem statutárním orgánům se doporučuje, aby si ověřili, že všichni partneři či orgány 
byly řádně informováni. Zvláště se připomíná povinnost hlásit změny finančním úřadům – dle § 
127 daňového řádu jsou poplatníci povinni informovat o změnách do 15 dnů od jejich skutečněji.  

                                                 
1 Plný text usnesení je zpracován v samostatné příloze k zápisu ze zasedání KRJ V/4. 



 
8.5 Pokud některá OJ potřebuje pomoci se zpracováním daňového přiznání k dani z příjmů 
právnických osob, nechť kontaktují předsedu KRJ.  
 
 
Zapsal: Tomáš Vítek             Schválil: Jan Stejskal, 10. 3. 2015 


