
 JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, PARDUBICKÝ KRAJ, z. s. 
  
 Sídlo: Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice 
  
 IČ: 70881383, DIČ: CZ-70881383,   
 bank. spojení: FIO banka, a.s  2900232471/2010 
 
 

ZÁPIS č. V/6  Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉ RADY JUNÁKA       
PARDUBICKÉHO KRAJE 

 
Dne: 7. 12. 2015                           Zahájení: 17,00   Ukončení: 18,45          

 
PŘÍTOMNI: Jan Stejskal (předseda KRJ), Tomáš Vítek (místopředseda KRJ), Jiří Novák (člen 
KRJ), , Petra Sýkorová (členka 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) 
 
HOSTÉ: Josef Richter (zástupce zpravodajky KD, emeritní krajský zpravodaj KD), Vladimír Ráček 
(předseda RK kraje) 
 
 
Účast 100 %, KRJ je usnášeníschopná 

 
1. Schválení programu  
 
KRJ schválila program jednání dle předem zaslaného návrhu. 
 
2. Záznam o elektronických hlasováních 
 
2.1 – V/19 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje návrh předsedy KRJ na vyznamenání 11 
zasloužilých činovníků kraje u příležitosti 15. výročí existence Pardubického kraje a proto 
schvaluje udělení Medaile oblasti Stříbrné řeky - bronzový stupeň těmto činovnicím a 
činovníkům: 
o Durajová Jana, středisko Chrudim 
o Rejman Václav, středisko Proseč 
o Hrnčál Zdeněk, ORJ Chrudim 
o Vánišová Renata, středisko Lázně Bohdaneč 
o Jirout Pavel, středisko Šestka Pardubice 
o Ráček Vladimír, RK Pardubického kraje 
o Němcová Ivana, ORJ a středisko Svitavy 
o Červený Filip, středisko Polička 
o Liška Luboš, středisko Vysoké Mýto 
o Vychytilová Monika, středisko Letohrad 
o Kopecký Lukáš, středisko Brandýs n. Orlicí 
(schváleno 9 pro/0 proti /0 se zdrželi, 24. 9. 2015) 
 
3. Registrace 2016 
 
3.1 Krajské registrační kategorie pro rok 2016 byly ve SkautIS založeny dne 7. 12. 2016. 
Činovníkem pověřeným ke zpracování registrace kraje v roce 2016 je místopředseda KRJ br. 
Tomáš Vítek – Datel, mail: tom.vitek@cmail.cz, telefon: 603 294 562. 
 



3.2 Termíny odevzdání registračních dat jsou, vzhledem k bezproblémovému průběhu registrace 
v kraji v minulém roce, stejné jako stanoví „ústřední“ Směrnice k registraci pro rok 2016, tedy: 

• přímo podřízená střediska kraji do 31. 1. 2016,  
• okresy kraji do 14. 2. 2016.  

 
3.3 Místopředseda KRJ upozornil na novou Směrnici k registraci pro rok 2016 a Směrnici 
k evidenci údajů ve SkautISu, obě účinné od 30. 11. 2015 a dostupné na Křižovatce. S první 
z těchto směrnic by se měli seznámit zejména zpracovatelé registrací OJ, s druhou pak všichni, 
kteří údaje o členech do SkautISu zadávají. 
 
3.4 Termíny pro úhradu registračních poplatků jsou tyto: 

• střediska zaplatí členské příspěvky nadřízeným okresům (nebo krajům v případě 
středisek registrovaných přímo pod krajem) nejpozději 28. 2. 2016, 

• okresy zaplatí členské příspěvky krajům nejpozději 14. 3. 2016. 
 
3.5 Součástí registračních dat je i hospodářský výkaz za rok 2015 (v podvojném nebo 
jednoduchém formátu), který všechny OJ vyplní přímo ve skautISu v období mezi 1. 1. a 15. 4. 
2016; pro jednotky využívajících odkladu pro podání daňového přiznání je stanoven dodatečný 
termín 10. 7. 2016, tato skutečnost však musí výkazu ve skautISu označena nejpozději do 15. 4. 
2016. 
 
3.6 – V/20 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje výši odvodu členského příspěvku pro kraj pro 
rok 2016 ve výši 30 Kč/člen. 
(9 pro/0 proti /0 se zdržel) 
 
4. Projekt Environtmentální výchova ve skautských oddílech 
 
4.1 Místopředseda KRJ coby vedoucí projektu podal zprávu o dosavadní realizaci 
ekovýchovných aktivit v rámci tohoto projektu (podpořeného z Fondu nestátních neziskových 
organizací) a o aktivitách dosud plánovaných. Podrobnější informace byly rovněž podány na 
setkání vedoucích středisek v říjnu 2015 na Vinici. 
 
4.2 Předseda KRJ jakožto finanční manažer projektu podal zprávu o monitorovací návštěvě, 
kterou vykonali zástupci Nadace Partnerství (administrátor fondů) a o vznesených připomínkách. 
KRJ vzala na vědomí zprávu o úpravách rozpočtu a jejich odůvodnění. 
 
5. Vyúčtování dotací 2015 
 
5.1 Předseda  KRJ připomenul, že termín vyúčtování provozní dotací je 15. 12. 2015. Zdůraznil, 
že kraj má povinnost odevzdat vyúčtování do 31. 12. 2015 a pozdní odevzdání ze strany 
středisek ohrožuje vyúčtování dotací celého kraje. 
 
5.2 Předseda KRJ sdělil, že není plněno usnesení KRJ č. 5.2 – V/9. Tím bylo uloženo, že 
střediska Přelouč, Proseč, Litomyšl, Moravská Třebová a Polaris Pardubice měla na základě 
loňských hrubých neplnění povinností spojených s vyúčtováním stanoven dřívější termín 
odevzdání vyúčtování - již 15. 11. 2015. 
 
Letos opět termín vyúčtování nesplnilo středisko Litomyšl (odevzdalo vyúčtování 2. 12. 2015 
bez předchozího avíza o zpoždění). KRJ důrazně vytýká vedoucí střediska zpoždění ve 
vyúčtování a nekomunikaci. 
 



Střediska Moravská Třebová a Polaris Pardubice vyúčtování neodevzdala do dne zasedání KRJ. 
Předseda KRJ požádal členy KRJ o návrh řešení u středisek, které opakovaně a bez omluvy 
neplní své povinnosti. Následně proběhla diskuze, jejímž výsledkem je usnesení v bodě 5.3. 
 
5.3 – V/21 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje stanovuje střediskům Moravská Třebová a Polaris 
Pardubice termín odevzdání vyúčtování dotací pro OJ poskytnutých v roce 2016 na 15. 11. 2016. 
Současně stanovuje, že těmto střediskům nebude v roce 2016 poskytnuta záloha dotace předem a 
prostředky jim budou vyplaceny až na základě vyúčtování. Dále stanovuje, že v případě 
nedodržení termínu vyúčtování nebude těmto střediskům dotace pro OJ v roce 2016 poskytnuta 
vůbec. 
(9 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
5.4 Středisko Ležáky Skuteč odevzdalo pozdě vyúčtování rádcovského kurzu, i přes upozornění 
předsedy KRJ. Vyúčtování bylo odevzdáno až začátkem prosince. KRJ toto nesplnění termínu 
středisku vytýká. 
 
5.5 Předseda KRJ oznámil KRJ, že středisko Kelt Nasavrky doposud nevrátilo odsouhlasené 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace v roce 2015 a tudíž ztrácí možnost dotaci čerpat.   
 
5.6 Předseda KRJ sdělil, že poukázaná dotace pro Navigamus 2015 z prostředků kraje byla 
pořadatelem akce – přístavem Sedmička Pardubice – vrácena. Předseda KRJ byl informován ze 
strany ústředí o tom, že celostátní akce jsou financovány výhradně z ústředního rozpočtu a 
financování z dotací podřízených OJ je nepřípustné. Podmínka je součástí pravidel čerpání 
dotace na celostátní akce.  
 
KRJ žádá potenciální žadatele o podporu z dotací kraje, aby si napříště lépe ověřili způsobilost 
financování z krajských dotací, aby nedocházelo k neúčelným jednáním a zbytečným nákladům. 
 
5.7 Členům KRJ byl předložen projekt střediska Polaris Pardubice na Atletické závody 2015 
s žádostí o dotační podporu. Žádost byla postoupena k posouzení mimořádně a po termínu, což 
bylo členům KRJ odůvodněno. KRJ projekt posoudila a vzhledem k nebezpečí z prodlení 
rozhodla namísto dotační komise kraje tak, jak je uvedeno v bodě 5.8. 
 
5.8 – V/22 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje souhlasí s poskytnutím mimořádné dotace na projekt 
Atletické závody 2015 ve výši 12 000 Kč za těchto podmínek: 
• středisko splní vůči kraji dosud nesplněné povinnosti (vyúčtování provozních dotací za rok 

2015 a odevzdání skutečností táborů za rok 2015) a 
• středisko vyúčtuje tímto usnesením přidělenou dotaci na Atletické závody 2015. 
Obě podmínky musí být splněny do 20. 12. 2015. V případě, že některá z podmínek nebude 
v termínu splněna, souhlas s poskytnutím mimořádné dotace se zrušuje. 
(8 pro / 0 proti /1 se zdržel) 
 
6. Vyznamenání 
 
6.1  Předseda KRJ konstatoval, že v Pardubickém kraji pracuje v různých činovnických funkcích 
mnoho činovníků, jejichž činnost je dlouholetá, avšak svým charakterem standardní, což 
znesnadňuje jejich ocenění vyznamenáními. Práce těchto činovníků je však pro každou 
organizační jednotku velmi důležitá a proto je třeba hledat způsoby, jak činovníkům za 
dlouholetou činovnickou službu vhodným způsobem poděkovat. 
 



Proto u příležitosti 15 let vzniku Junáka - Pardubického kraje navrhl novelizaci Vyhlášky 
k vyznamenáním Junáka – Pardubického kraje a navrhl vznik vyznamenání „Medaile za 
činovnickou službu“, kterou lze ocenit činovníky za léta služby v činovnických funkcích 
v Pardubickém kraji, počínaje nejméně desetiletou službou. Ocenění nezahrnuje náprsní insignii, 
ale pouze stužku vyznamenání na kroj s příslušnou římskou číslicí za počet let činovnické služby 
a udělovací dekret. Podrobnosti jsou uvedeny ve vyhlášce. 
 
KRJ se ztotožnila s návrhem a vybízí vedoucí OJ, aby hledali způsoby pro poděkování uvedené 
nemalé skupině činovníků, jejichž práce je pro OJ zásadní.  
 
6.2 – V/23 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje Vyhlášku č. 2/2015 k vyznamenáním 
Pardubického kraje  
(9 pro /0 proti / 0 se zdržel) 
 
6.3 Následně proběhla obecná diskuze k vyznamenáním. Předseda KRJ uvedl, že krajská 
vyznamenání mají sloužit k oceňování především aktivně působících činovníků v kraji, jakožto 
pobídka pro jejich další činnost. Místopředseda KRJ k tomu doplnil, že k ocenění celoživotní, 
dlouholeté či již skončené práce mají sloužit především vyznamenání Junáka jako celku (např. 
pro výchovné pracovníky Medaile sv. Jiří, pro nevýchovné činovníky Medaile Merkura). Pro 
nejvíce zasloužilé činovníky, kteří již vysoká vyznamenání obdrželi, je vhodné zvážit navržení 
vyznamenání jako je Členství ve Svojsíkově oddíle či Řád Stříbrného vlka/Stříbrného trojlístku.  
 
6.4 KRJ se seznámila s předloženým návrhem na vyznamenání Medailí oblasti Stříbrné řeky – 
stříbrný stupeň br. Dr. Zdeňku Vackovi ze střediska Ležáky Skuteč a s jeho odůvodněním, které 
předložil navrhovatel a přijala usnesení uvedené v bodě 6.5. 
 
6.5 – V/24 
KRJ navrhuje překvalifikovat návrh na udělení Medaile oblasti Stříbrné řeky – stříbrný stupeň 
br. Zdeňku Vackovi na ocenění Medailí Syrinx – stříbrný stupeň a to vzhledem k jeho 
dlouholetým přínosným aktivitám coby zpravodaje Kmene dospělých ve středisku Ležáky 
Skuteč. 
(9 pro /0 proti / 0 se zdržel) 
 
7. Různé 
 
7.1 Předseda KRJ podal informaci o kontrole hospodaření ČLK, VLK a ILŠ Stříbrná řeka 2014 
ze strany ÚRKJ - členům KRJ byla poskytnuta zpráva k nahlédnutí. ÚRKJ žádné závady 
nenalezla. 
 
7.2 Br. Novák informoval, v roce 2016 se koná Závod vlčat a světlušek a bylo by vhodné, aby 
v každém okrese proběhlo základní kolo. Podal zprávu o plánovaných základních kolech: 

• okres Chrudim – pořadatel středisko Proseč,  
• okres Svitavy – základní kolo bude, pořadatel dosud není určen, 
• okres Ústí n. O. – základní kolo bude, pořádají společně střediska,  
• býv. okres Pardubice – 7. 5., pořadatelem je středisko Přelouč. 

 
KRJ vyzývá střediska býv. okresu Pardubice, aby se zhostila pořádání krajského kola ZVaS 
v roce 2016. Setkání středisek býv. pardubického okresu proběhne začátkem roku 2016 a na něm 
ses. Sýkorová výzvu KRJ projedná a podá zprávu KRJ. 
 
 



7.3 – V/25 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje projekty akcí  ČLK, VLK  a ILŠ Stříbrná řeka 
2016 s Janem Stejskalem, jakožto navrženým vůdcem těchto akcí. 
(9 pro /0 proti / 0 se zdržel) 
 
7.4 Informace zpravodaje VS – proběhla akce Skare – plavba plachetnic na Křetínce, připravuje 
se krajské setkání VS na zimním stadionu v České Třebové. 
 
7.5 Informace zpravodajky KD – připravují se zkoušky vedoucích klubů KD – mají se konat 13. 
– 15. 5. 2016 v Praze. KRJ vyzývá všechny vedoucí klubů KD, aby se zúčastnili. Dále byla 
podána zpráva o pořádání Oldskautského Jamboree 2016 v Miletíně. V roce 2016 se budou  
konat sněmy KD (na jaře krajský, na podzim celostátní). Informace poskytne na požádání ses. 
Marešová, krajská zpravodajka KD. 
 
7.6 Předseda KRJ informoval, že tři střediska doposud neodevzdala skutečnosti táborů do 
SkautIS. Jedná se o středisko Skuteč (tábor Čachnov),  středisko Polaris Pardubice (tábor Kácov) 
a středisko Nasavrky (tábor T. Maštale). Termín odevzdání byl 15. 11. Vedoucí středisek jsou 
žádáni, aby napravili uvedený nedostatek. Předsedové nadřízených OJ jsou žádáni, aby napříště 
na doplnění dohlédli a zajistili včasné plnění povinností svých podřízených středisek. 
 
 
 
 
KRJ přeje všem činovnicím a činovníkům klidné a radostné prožití svátků vánočních a do 
nového roku 2016 přeje všem mnoho zdraví, optimismu, chuti do práce a nezbytného štěstí. 
 
 
 
 
Zapsal: Tomáš Vítek             Schválil: Jan Stejskal, 8. 12. 2015 
 
 
 


