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ZÁPIS č. VI/1  Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉ RADY JUNÁKA       
PARDUBICKÉHO KRAJE 

 
Dne: 20. 3. 2017                          Zahájení: 17,00   Ukončení: 18,45          

 
PŘÍTOMNI: Jan Stejskal (předseda KRJ), Tomáš Vítek (místopředseda KRJ), Jiří Dušánek (člen 
KRJ), Jaroslav B. Procházka (člen KRJ) od 17:30, Vladimíra Kolková (2. místopředsedkyně ORJ 
Chrudim), Luděk Strouhal (předseda ORJ Svitavy), Lukáš Nastoupil (předseda ORJ Ústí n. O.) 
Ladislava Marešová (zpravodajka KD) 
 
OMLUVENI: Oldřich Pešina (zpravodaj VS) 
 
HOSTÉ: Vladimír Ráček (RK KRJ), Dagmar Štarmanová, tajemnice ORJ Ústí n. O. 
 
Účast 89 % se zástupci, KRJ je usnášeníschopná 

 
1. Schválení programu  
 
KRJ schválila upravený program jednání. 
 
2. Záznam o elektronických hlasováních 
 
2.1 – VI/1  
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje opakovanou výjimku z kvalifikace pro funkci 
zástupce vedoucího oddílu – Jana Verunáče, středisko Chvaletice.  
8 pro/ 0 proti / 1 se zdržel. Hlasování dokončeno dne 29. 1. 2017. 
 
3. Krajská dotační vyhláška na rok 2017 
 
3.1 Předseda KRJ předložil aktualizovaný text vyhlášky k dotacím na rok 2017. Upozornil 
zejména na maximální částky, kterými je dle pokynů MŠMT možné dotovat určité položky, 
promítnuto do článku 63 vyhlášky. 
   
3.2 Oproti znění vyhlášky z roku 2016 je znovu do letošní vyhlášky, do článku 3, písm. g) 
zapracován dotační titul Náklady okresů, a to na základě požadavku vzneseného ORJ Chrudim. 
Jiné návrhy na změnu nebyly vzneseny. 
 
3.3 – VI/2 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje Vyhlášku k dotacím Pardubického kraje pro 
rok 2017.  
7 pro/ 0 proti / 0 se zdržel.  
Vyhláška byla dne 24. března 2017 schválena bez výhrad hospodářským zpravodajem VRJ, 
publikována na skautské křižovatce a webu kraje. 
 



 
3.4 – VI/3 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje jmenuje dotační komisi ve složení Jan Stejskal, Tomáš 
Vítek, Jiří Dušánek a Oldřich Pešina.  
7 pro/ 0 proti / 0 se zdržel.  
 
3.5 – VI/4 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje pověřuje Jiřího Dušánka a Dagmar Štarmanovou ke 
kontrole souladu projektů rádcovských kurzů s vyhláškou kraje č. 2/2014 v roce 2017.  
7 pro/ 0 proti / 0 se zdržel.  
 
3.6 Předseda KRJ seznámil členy KRJ s potížemi při vyúčtování dotací v roce 2016 střediska 
Polaris Pardubice. Středisko Polaris Pardubice opakovaně nesplnilo své povinnosti stran 
vyúčtování dotací, včetně dřívějšího termínu (15.11.), který mu byl stanoven usnesením KRJ. 
Situace byla obtížněji řešitelná i díky nulové spolupráci a komunikaci.  
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o druhé stejné porušení pravidel, rozhodla se KRJ k udělení 
sankce. 
 
3.7 – VI/5 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje stanovuje, že úplné a správné vyúčtování dotací 
střediska Polaris Pardubice musí být odevzdáno do 30. 11. 2017. V takovém případě získá 
středisko Polaris Pardubice výši dotace, která by mu náležela dle rozhodnutí předsedy KRJ, 
avšak poníženou o 20 %.  Pokud do daného termínu nebude dodáno kompletní vyúčtování 
dotace, bude středisko Polaris Pardubice bez dalšího upozornění kráceno o 100 % jemu 
připadající částky dotace.   
7 pro/ 0 proti/ 1 se zdržel 
 
4. Registrace 2017  
 
4.1 V roce 2017 má Pardubický kraj registrovaných 4 384 členů (oproti roku 2016 je to +151 
členů), okres Chrudim 1 103 (+ 46), okres Svitavy 701 (+36), okres Ústí nad Orlicí 1 624 (+27). 
Registrace kraje byla ústředím převzata bez připomínek. 
 
4.2 Místopředseda KRJ br. Tomáš Vítek poděkoval všem zpracovatelům registrace a 
konstatoval, že odevzdávání dat probíhalo letos včas a bez větších nesrovnalostí, případné chyby 
byly obratem napravovány. 
 
4.3 Dále místopředseda KRJ upozornil na již dříve řešenou chybnou praxi při schvalování 
výjimek, zejména z kvalifikací pro vedoucí oddílů, resp. zástupce. Případné výjimky je nutno 
střediskovou radou, případně radou VOJ, schválit nejpozději v okamžiku jmenování daného 
činovníka do funkce, tedy nikoliv teprve v okamžiku registrace poté, co daný činovník již funkci 
bez výjimky nějakou dobu vykonává. 
 
4.4 Mezi členy KRJ proběhla diskuze o přístupu k udělování opakovaných výjimek 
z kvalifikace, a to zejména, pokud se opakují u stejného činovníka několik let po sobě a není 
perspektiva zlepšení.  Br. Strouhal s touto praxí nesouhlasí. Proti tomu bylo argumentováno tím, 
že starší (pracující) činovníci mohou mít objektivně potíž kvalifikaci (vůdcovskou zkoušku) 
získat vzhledem ke svému vytížení. Zároveň o takovéto činovníky nechceme přijít, zvláště tam, 
kde je vedoucích nedostatek. Místopředseda KRJ upozornil, že neudělení výjimky z kvalifikace 
by neznamenalo ukončení činnosti daného činovníka, pouze jeho nejmenování do formální 
funkce VO/ZVO, přičemž daný činovník by se mohl podílet na vedení oddílu i nadále. KRJ 



k tomuto nepřijala konkrétní usnesení, nicméně při posuzování dalších takovýchto výjimek se 
bude hlouběji zajímat o daného činovníka a okolnosti možného doplnění kvalifikace. 
 
4.5 Hospodářské výkazy: OJ mají povinnost odevzdat hospodářské výkazy do SkautISu do 15. 4. 
2017. Součastně vloží výkazy (přehledy v jednoduchém účetnictví, kompletní účetní závěrku 
v podvojném účetnictví) v jednom PDF souboru (musí být podepsán statutárem), ten pak 
správnost souboru ověří odkliknutím ve SkautISu.  
 
5. Vyznamenání 
 
5.1 – VI/6 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile Merkura - stříbrný stupeň br. 
Václavu Rejmanovi,  středisko Proseč. 
8 pro/ 0 proti/ 0 se zdržel 
 
5.2 – VI/7 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile díků Blance Rejmanové, 
středisko Proseč. 
8 pro/ 0 proti/ 0 se zdržel 
 
5.3 – VI/8 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile Junáka Pardubického kraje 
ke 100 letům českého skautingu Růženě Odehnalové, středisko Proseč.  
8 pro/ 0 proti/ 0 se zdržel 
 
5.4 – VI/9 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile Junáka Pardubického kraje 
ke 100 letům českého skautingu Ing. Karlu Metyšovi, středisko Moravská Třebová.  
8 pro/ 0 proti/ 0 se zdržel 
 
5.5 – VI/10 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile za činovnickou službu dle 
návrhů předložených předsedou ORJ Chrudim: 
(15 let) 
František Sokol 
Zdeněk Vacek 
Štěrbová Zdeňka 
Svěráková Zdeňka 
Pavliš Martin (Vlk) 
Sýkora Věroslav 
Plachý Jaroslav 
Trojtlar Bohumír 
Bartůněk Ladislav 
Vacková Jaromíra  
 
(10 let) 
Pavliš Damián 10 
Kovárník Ladislav 10 
Svoboda František 10 
 
8 pro/ 0 proti/ 0 se zdržel 



 
Další návrhy předložené předsedy ORJ Chrudim a Svitavy budou zpracovány a schváleny KRJ 
per rollam. 
 
6. Skautské závody 2017 
 
6.1  Pořadatelé (místa) základních kol SZ 2017: Ústí nad Orlicí  - Dolní Dobrouč, Svitavy – 
Litomyšl, Chrudim – Kameničky, Pardubice – Pardubice 
 
6.2 Krajské kolo SZ organizuje středisko Chrast, a to v termínu 16. – 18. 6. 2017. Nutno zadat 
pořadatelem do evidence na stránkách http://zavody.skaut.cz 
 
7. Různé 
 
7.1 Skutečnosti táborů přístavu Sedmička Pardubice za rok 2016 byly (teprve po mnohonásobné 
urgenci) zadány až v březnu 2017. Vzhledem k tomu, že se jedná o opakované porušení 
povinností přístavu, přistoupila KRJ k sankci.  
 
7.2 – VI/11 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje v důsledku nedodržení povinnosti (zadat 
skutečnosti táborů do SkautIS) přístavem Sedmička Pardubice snížení letošní dotace pro OJ 
tomuto přístavu o 10 %.   
8 pro/ 0 proti/ 0 se zdržel 
 
7.3 Zapojení se do oslav 100. výročí Československé republiky – na výzvu hejtmana 
Pardubického kraje. Předseda KRJ v odpovědi Pardubickému kraji předběžně přislíbil zapojení 
se do aktivit, čeká se na návrhy okresů a středisek. 
 
7.4 Br. Procházka poskytl informace o několika připravovaných akcích:  
ALKO – spuštěno přihlašování 
Dětský den na Vinici – 1. 6. 
Doškolovací ZK – jsou volná místa, termín  17. – 18. 6. 2017 
V roce 2018 bude středisko Polaris pořádat celorepublikovou olympiádu pro vlčata a světlušky. 
 
7.5 Ses. Kolková sdělila, že v září 2017 se plánuje setkání vlčat a světlušek v okrese Chrudim, 
kontakt pro bližší informace br. Vychodil - Simba.  
 
 
Zapsal: Tomáš Vítek       Schválil: Jan Stejskal, 30. 3. 2017 
 
 
 


