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ZÁPIS č. VI/7  Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉ RADY JUNÁKA       
PARDUBICKÉHO KRAJE 

 
Dne: 25. 3. 2019                          Zahájení: 17,00   Ukončení: 19,00          

 
PŘÍTOMNI: Jan Stejskal (předseda KRJ), Tomáš Vítek (místopředseda KRJ), Oldřich Pešina 
(zpravodaj VS), Martin Pavliš (1. místopředseda ORJ Chrudim), Jiří Dušánek (člen KRJ), Luděk 
Strouhal (předseda ORJ Svitavy), Jaroslav B. Procházka (člen KRJ), Lukáš Nastoupil (předseda 
ORJ Ústí n. O.) 
 
OMLUVENI: Jan Korbel (předseda ORJ Chrudim), Ladislava Marešová (zpravodajka KD) 
 
HOSTÉ: Vladimír Ráček (RK kraje), Dagmar Štarmanová (tajemnice ORJ Ústí n. O.) 
 
Účast členů KRJ je 89 %, KRJ je usnášeníschopná. 

 
1. Schválení programu  
 
KRJ schválila upravený program jednání. 
 
2. Registrace 2019 
 
2.1 Místopředseda KRJ informoval členy KRJ o stavu členské základny po uzavření registrace 
2019. V roce 2019 má Pardubický kraj registrovaných 4 692 členů (oproti roku 2018 je to +187 
členů), okres Chrudim 1 146 (+21), okres Svitavy 741 (+38), býv. okres Pardubice 1074 (+37), 
okres Ústí nad Orlicí 1 731 (+91). 
 
2.2 Místopředseda KRJ br. Tomáš Vítek poděkoval všem zpracovatelům registrace a 
konstatoval, že odevzdávání dat probíhalo letos včas a bez větších nesrovnalostí, drobné 
nesrovnalosti u okresu Chrudim se podařilo vyřešit během několika dnů. Registrace kraje byla 
odevzdána včas (26.2.2019) a ústředím byla bez připomínek přijata. 
 
2.3 KRJ děkuje všem zpracovatelům registračních dat v roce 2019 za odvedenou práci. 
 
2.4 Hospodářské výkazy: OJ mají povinnost odevzdat hospodářské výkazy do SkautISu do 15. 4. 
2019. 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. Připomíná se, že řádně odevzdaný HV ve 
SkautISu je podmínkou čerpání dotačních prostředků v roce 2019. 
 
Je nezbytné připomenout, že ústředí řeší s jednotlivými OJ nesrovnalosti ve výkazech i za 
uplynulé roky. Je zodpovědností každého statutárního zástupce OJ, aby chyby odstranil a výkazy 
opět řádně uzavřel schválením. Neuzavření těchto výkazů může být vnímáno jako nesplnění 
podmínky odevzdaného HV před zasláním dotací. 
 



3. Krajská dotační vyhláška na rok 2019 
 
3.1 Předseda KRJ předložil aktualizovaný text vyhlášky k dotacím na rok 2019. Upozornil na 
drobné změny ohledně dotování rádcovských akcí.  
 
3.2 I v roce 2019 platí pravidlo, že dotace lze vyúčtovat na náklady akcí jen v případě, že OJ 
nahlásí tento záměr krajské radě (stačí emailem plánovaný objem). Tyto dotace jsou ze strany 
MŠMT výrazně hlídány. Termín pro nahlášení střediskových plánů je 30. 4. Nově není možné se 
od nahlášeného objemu dotací odchýlit o víc jak –10 %. 
 
3.3 Podány informace o smyslu kapitoly 3.7 Náklady okresů: kapitola není určena na běžný 
provoz okresů, potažmo jejich středisek (k tomu ve stávajícím nastavení slouží členské 
příspěvky, popř. dotace pro OJ poskytované na střediska přímo), ale na akce nad rámec běžné 
činnosti a běžného ročního plánu, kdy k nim bude připraven specifický projekt. V projektu je 
nezbytné prokázat významnost akce s více než regionálním přesahem. 
 
3.4 – VI/47 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje Vyhlášku k dotacím Pardubického kraje pro 
rok 2019.  
8 pro/ 0 proti / 0 zdržel se. 
 
Krajská dotační vyhláška byla schválena hospodářským zpravodajem VRJ dne 28. 3. 2019.  
 
3.5 – VI/48 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje jmenuje dotační komisi ve složení Jiří Dušánek, Tomáš 
Vítek, Jaroslav B. Procházka.  
8 pro/ 0 proti / 0 zdržel se. 
 
3.6 Dotační mechanismus rádcovských akcí se v roce 2019 nemění. Prostředky jsou poskytovány 
z daru Lesů ČR. Stejně jako v minulém roce jsou kontrolou projektů RK a jejich souladu 
s vyhláškou č. 2/2014 kraje pověřeni br. Jiří Dušánek a ses. Dagmar Štarmanová. 
 
4. Vyznamenání  
 
4.1  – VI/49 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile Díků br. Jiřímu Sádovskému, 
středisko Chrast. 
8 pro/0 proti/0 zdržel se. 
 
4.2 Krajská rada Junáka Pardubického kraje přehodnotila podaný návrh na Medaili Díků pro br. 
Jindřicha Berana, středisko Chrast a vzhledem k jeho zásluhám při dlouholetém vedení střediska 
navrhuje br. Jindřichu Beranovi Medaili Merkura, bronzový stupeň. Předseda KRJ v tomto 
duchu doplní odůvodnění návrhu. 
 
4.4  – VI/50 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile Merkura – bronzový stupeň 
br. Jindřichu Beranovi, středisko Chrast. 
8 pro/0 proti/0 zdržel se. 
 
 
 



5. Různé 
 
5.1 KRJ projednala na návrh br. Dušánka kvótu delegátů na nadcházející Junáka – Pardubického 
kraje (uskuteční se v závěru ledna 2020). 
 
5.2  – VI/51 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje stanovuje kvótu delegátů na sněm Junáka – 
Pardubického kraje v roce 2020 a to 1 delegát za každých 150 započatých členů střediska. 
8 pro/0 proti/0 zdržel se. 
 
5.3 Členům KRJ předložen provozní rozpočet Pardubického kraje na rok 2019 a zpráva o 
hospodaření kraje za rok 2018. KRJ oba dokumenty vzali na vědomí. 
 
5.4 KRJ bere na vědomí zprávu Revizní komise Junáka - Pardubického kraje za rok 2018 
(kontrola vyúčtování ČLK, VLK, ILŠ Stříbrná řeka 2018 a hospodaření kraje za rok 2018 bez 
větších závad).  
 
5.5 Předseda KRJ informoval o záměru pořádat Hopík 2019: uskuteční se v termínu 25. – 28. 10. 
2019 v Pardubicích, v obdobné podobě a zacílení jako v ročnících minulých. Informace budou 
zveřejněny na skautské křižovatce. 
 
5.6 Nová kolekce šátků byla publikována k veřejné rozpravě (informace na skautské křižovatce). 
KRJ vyzývá okresy a střediska, aby se zapojily do rozpravy (přispívat může každý člen). Je 
nezbytné, aby se sešlo množství podnětů a tato novinka byla řádně diskutována v hnutí. Zpětnou 
vazbu posílejte rovnou iniciátorům rozpravy přes skautskou křižovatku. 
 
5.7 Br. Procházka podal informaci o konání základního kola Svojsíka závodu v Pardubicích dne 
30. 3. 2019. Dále doplnil informaci, že 27. 4. 2019 se uskuteční Alko (stále možné se přihlásit),  
5. 10. 2019 atletický přebor a 1. 12. 2019 sněm střediska Polaris Pardubice. 
 
5.8 Byla podána informace, že celostátní kolo Svojsíkova závodu bude v Chrasti. 
 
5.9 Sněm okresu Chrudim se uskuteční 10. 11. 2019 od 14:00 hod. ve Slatiňanech. Uskutečnil se 
seminář Věda, víra, skauting za velkého zájmu skautské i neskautské veřejnosti. Začátkem 
května 2019 se delegace okresu Chrudim zúčastní v Londýně uctění letců RAF, vážní zájemci se 
mohou informovat u br. Pavliše, několik míst je ještě k dispozici. 
 
5.10 Sněm okresu Ústí nad Orlicí se uskuteční dne 14. 11. 2019 v Ústí nad Orlicí. 
 
5.11 V průběhu roku 2019 proběhne několik akcí k oslavě 100 let založení střediska Česká 
Třebová.  
 
5.12 Na podzim 2019 bude pořádán rádcovský kurz Fulgur. Další informace u ses. Štarmanové. 
 
5.13 Hlášenky táborů: KRJ připomíná, že je třeba dbát na přesnou lokalizaci táborů, resp. 
tábořišť v hlášenkách (netýká se samozřejmě táborů putovních). V minulém roce byla lokalizace 
pomoc GPS zadána nepřesně (souřadnice odkazovaly doprostřed přilehlé obce apod.). Vedoucí 
středisek jsou žádáni, aby kontrolovali správnost souřadnic, neboť informace jsou předávány IZS 
a v případě ohrožení by tábory nebyly nalezeny.  
 

                      Zapsal: Jan Stejskal, 1. 4. 2019 
Ověřil: Lukáš Nastoupil, 2. 4. 2019 


