
JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR 
Pardubický kraj 

 Sídlo: Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice 
  
 IČ: 70881383, DIČ: CZ-70881383,   
 bank. spojení: ČSOB Pardubice, č.ú. 208453463/0300 

 
 

ZÁPIS č. IV/5  Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉ RADY JUNÁKA        
PARDUBICKÉHO KRAJE 

 
Dne: 23. 2. 2012                            Zahájení: 17,00   Ukončení: 19,00          

 
PŘÍTOMNI: Jan Stejskal (předseda KRJ), Tomáš Vítek (místopředseda KRJ), Petra Sýkorová 
(členka KRJ) od 17:30, Prokop Jícha (zpravodaj VS), Lukáš Nastoupil (předseda ORJ Ústí n.O.), 
Jaroslava Žemličková (místopředseda ORJ Chrudim) 
 
OMLUVENI: Jiří Novák (člen KRJ), Ladislava Marešová (zpravodajka KD), Martin Šíma (předseda 
ORJ Chrudim), Karel Šnobl (předseda ORJ Svitavy), 
 
 
RK KRJ: Vladimír Ráček (předseda RK) 
  
HOSTÉ: --- 
 
Účast 66 %, KRJ je usnášeníschopná 

 
1. Schválení programu  
 
1.1 KRJ schválila program dle předem zaslaného návrhu 
 
1.2 Záznam o elektronickém hlasování – IV/32 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje projekty ČLK, VLK a ILŠ  Stříbrná řeka pro rok 2012 
a navrhuje jmenovat vůdcem akce br. Jana Stejskala. Hlasování proběhlo dne 29. 12. 2011. (9 pro, 0 
proti, 0 se zdržel) 
 
2. Registrace 2012  
 
2.1 Výjimky v rámci registrace 2012 – IV/33 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje souhlasí s výjimkou z kvalifikace pro středisko 532.01 
Rubín – zástupce VO 002 a 020 – oba činovníci jsou přihlášeni na vzdělávací akci v roce 2012 a 
je předpoklad dokončení VZ, dále středisko 532.05 Holice – výjimkou z kvalifikace zástupce 
VO 001, dále středisko 532.11 Sezemice – výjimkou s kvalifikace zástupců VO 001 a 002 a 
výjimkou z kvalifikace zástupce vedoucího střediska za předpokladu že tento si doplní do příští 
registrace VZ. (6 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
2.2 Připomíná se, že střediska odevzdávají platby registračních poplatků do 28. 2. 2012, okresy 
do 14. 3. 2012 na účet kraje. Hospodářské výkazy je nutno odevzdat do 15. 4. 2012 a do doby 
jejich odevzdání nebudou jednotce vypláceny žádné dotace (zakázáno v Pokynu k dotacím na 
rok 2012). 
 
2.3 Ke dni zasedání KRJ byly zjištěny trvající nedostatky v registračních datech přístavu 532.07 
Sedmička Pardubice, kdy jednak byla data odevzdána po stanoveném termínu a dále obsahovala 
velké množství nesrovnalostí, které nebyly vyřešeny, a to ani po třech týdnech, přes výzvu 
krajského zpracovatele registrace. 



2.4 KRJ děkuje zpracovatelům registrací za bezproblémovou spolupráci v letošním roce. 
Zároveň však vyjádřil nespokojenost s průběhem odevzdávání registračních dat u části středisek 
bývalého okresu Pardubice (vyjma 532.03, 532.06, 532.08, 532.10 a 532.11), kdy data často 
nebyla napoprvé odevzdána bez chyb a opravy se musely řešit následně. Vzhledem ke 
skutečnosti, že se v roce 2012 tyto nesrovnalosti objevovaly ve velké míře, bude pro příště za 
termín odevzdání registrace považován teprve termín odevzdání bezchybných dat, u kterých 
nebude překážka jejich převzetí.  
 
V případě, že se meziročně budou nedostatky opakovat u stejných OJ, bude přistoupeno 
k sankcím. Letos KRJ od sankce nakonec upustila. 
 
3. Dotace 
 
3.1 Po loňských zkušenostech bude třeba důsledněji kontrolovat podobu vyúčtování dotací (v 
loňském roce byly zjištěny na ústředí nějaké nesrovnalosti). Jde zejména o dotování 
nepovolených výdajů (nákladů), resp. hromadná neurčitá označení dotovaných položek.  
 
3.2 V souladu s Pokynem k dotacím na rok 2012 byla zpracována dotační vyhláška kraje. 
Obsahuje některé změny – nově se nesmí dotovat pohoštění, připomíná, že nelze dotovat 
účastnické poplatky na akcích, jež byly dotovány z dotací MŠMT i prostřednictvím ústředí  
Junáka, dotovat lze rádcovské kurzy pouze na území ČR, dotace musí být do roku 2012 
převedena konečnému příjemci, dotaci nemusí obdržet jednotky, které nemají vypořádány 
závazky vůči kraji nebo nemají odevzdány hospodářský výkaz. 
 
3.3 Pokud někdo potřebuje mimořádně prostředky, nechť se obrátí na KRJ a zpravidla lze najít 
řešení. 
 
3.4 – IV/34 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje Vyhlášku č. 1/2012 k dotacím Pardubického 
kraje (6 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
Hospodářský zpravodaj VRJ schválil znění vyhlášky dne 27. 2. 2012 bez výhrad. Vyhláška je 
zveřejněna na webu kraje. 
 
3.5 – IV/35 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje dotační komisi ve složení Jan Stejskal,  
Tomáš Vítek, Prokop Jícha, Jiří Novák, Petra Sýkorová. (6 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
 
4. Podpora účasti na vzdělávacích akcích 
 
4.1 V souvislosti se zvýšením registračního odvodu na kraj o 5 Kč v roce 2012 se KRJ zavázala, 
že část poplatku použije na podporu těch, kteří budou aktivně zvyšovat svoji kvalifikaci na 
kvalitních vzdělávacích akcí. V této souvislosti byl členům KRJ předložen návrh vyhlášky o 
podpoře účasti na vybraných vzdělávacích akcích.  
 
Týká se pouze členů Junáka registrovaných v Pardubickém kraji, podporuje se účast na ČLK, 
VLK, MLK, ILŠ, akcích manažerského vzdělávání a dalších ve vyhlášce specifikovaných 
akcích.  Na návrh br. Jíchy doplněna také LŠ vodních skautů, připravující ke složení kapitánské 
zkoušky. Podmínkou pro přiznání příspěvku je absolvence nebo složení příslušné kvalifikační 
zkoušky. 
 
 



4.2 – IV/36 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje Vyhlášku č. 2/2012 k příspěvkům na účast na 
vzdělávacích akcích Junáka. (6 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
4.3 – IV/37 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje určuje limit prostředků pro podporu účasti na 
vzdělávacích akcí v roce 2012 dle Vyhlášky 2/2012 na 12 000 Kč. (6 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
4.4 U účastníků vzdělávacích akcí, které pořádá Junák - Pardubický kraj, bude účastníkům 
automaticky snížen účastnický poplatek o částku uvedenou ve vyhlášce č. 2/2012. 
 
4.5 - IV/ 38 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje pověřuje vedením agendy příspěvků na účast na  
vzdělávacích akcích dle Vyhlášky 2/2012 místopředsedu KRJ Tomáše Vítka. (5 pro, 0 proti, 1 se 
zdržel) 
 
 
5. Vyznamenání 
 
5.1 – IV/39 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile díků br. Jiřímu Novákovi, stř. 
Zubr a Dikobraz Lanškroun (6 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
5.2 – IV/40 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile Junáka – Pardubického kraje 
Eduardu Novotnému st. z Letohradu. (6 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
5.3 V případě, že některé středisko navrhuje udělení Medaile sv. Jiří, je třeba předat návrh do 
poloviny března předsedovi KRJ. Řádový den je 24 . dubna. 
 
6. Různé 
 
6.1 Od 19. 7. 2011 je jmenován vedoucí pardubické krajské expozitury Skautského institutu 
ABS. Dotyčný činovník o tomto v minulých dnech informoval předsedu KRJ. Vzhledem k tomu, 
že krajská expozitura SI ABS nebyla zřízena, není zřejmé, jakým způsobem má tento vedoucí 
fungovat. Věc řeší předseda KRJ s VRJ. Do vyřešení celé věci KRJ žádá střediska, aby 
s vedoucím krajské expozitury SI ABS nijak nespolupracovali. 
 
6.2 Předseda KRJ informoval, že Junák – Pardubický kraj byl vybrán ke kontrole efektivnosti 
využívání a správy dotačních prostředků MŠMT za rok 2009, kterou provedl Nejvyšší kontrolní 
úřad. Dne 27. 2. 2012 informoval br. Slunéčko, hospodářský zpravodaj VRJ, že kontrola 
nezjistila žádné závady. 
 
6.3 Skautský den na Mladějovské úzkorozchodce se uskuteční 22. 9. 2012. V letošním roce 
nabídneme účast rovněž oddílům ze sousedních krajů (Královéhradeckého a Olomouckého).            
Na přípravě akce se budou podílet členové Vysokoškolského roverského kmene Pardubice a  
dále budou oslovena střediska Letohrad a Moravská Třebová, případně další. Bližší informace 
k akci budou během jarních měsíců rozeslány na střediska a oddíly a dále zveřejněny na webu. 
 
6.4 Ke konci dubna 2012 se plánuje setkání střediska 532.10 ke 100. výročí skautingu a také 
bude svoláno setkání vedoucích oddílů pardubických středisek. 
 



6.5 Předseda KRJ informoval o možnosti využít zapojení činovníků i dalších členů Junáka do 
společné Skautské telefonní sítě. Informace byly zaslány emailem na jednotlivá střediska, resp. 
jsou ke stažení na http://krizovatka.skaut.cz.  
 
6.6 Členové KRJ byly informováni o možných úsporách provozních nákladů, kterých je možné 
dosáhnout např. změnou bankovní instituce, kde má OJ veden běžný účet, využitím hromadného 
pojištění členů i majetku zajišťovanou ústředím Junáka, resp. připravovaným zapojením do 
společného odběru elektřiny a plynu (s plánovanou úsporou cca 10 % oproti běžným cenám). 
Informace jsou dostupné na http://krizovatka.skaut.cz. 
 
6.7 Místopředsedkyně ORJ Chrudim byla požádána o pomoc při vyhledání pořadatele krajského 
kola závodů ZVaS. Pořádající středisko se zaregistruje na příslušné stránce Ústředního štábu 
závodu a získá finanční podporu KRJ z kapitoly „významné regionální akce“. Další podrobnosti 
budou dohodnuly s předsedou KRJ. 
 
6.8 Krajský kapitán VS informoval o výrazném úspěchu hlídek z přístavu Sedmička Pardubice 
v závodě Prahou plnou strašidel. V kategorii A se umístila hlídka Black dog na první místě, na 
třetím hlídka Růžičky. V kategorii B pak na prvním místě Ufonští pudlové. KRJ vyjadřuje 
zvláštní poděkování jednotlivým soutěžícím a jejich vedoucím za vzornou reprezentaci svého 
domovského přístavu a Pardubického kraje. 
 
 
 
 
Zapsal: Tomáš Vítek            Schválil: Jan Stejskal 28. 2. 2012 


