
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. 208 453 463/0300 

 
 

ZÁPIS č. III/3 Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉ RADY JUNÁKA        
PARDUBICKÉHO KRAJE 

 
Dne: 1. 12. 2008                              Zahájení: 17,00    Ukončení: 19:15      

 
PŘÍTOMNI: Jan Stejskal (předseda KRJ), Tomáš Vítek (místopředseda KRJ), Jiří Junger (člen 
KRJ), Jiří Novák (člen KRJ), Lukáš Nastoupil (předseda ORJ Ústí n.O.), Jaroslav Vondra 
(zpravodaj VS), Josef Richter (zpravodaj KD), Ota Müller (předseda ORJ Pardubice), Martin Šíma 
(předseda ORJ Chrudim), Karel Šnobl (předseda ORJ Svitavy) - od 17:20 
 
RK KRJ: Vladimír Ráček (předseda RK), Ladislava Marešová (RK) 
  
HOSTÉ: Eva Vedmochová (ORJ Svitavy)  
 
Účast 100 %, KRJ je usnášeníschopná 
 

1.  Schválení programu KRJ 
 
Program KRJ byl schválen podle předem zaslané pozvánky.  
 
2. Záznamy elektronických hlasování od minulého zasedání KRJ 
 
2.1 – III/11 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje návrh na udělení Medaile Stříbrné řeky – 
bronzový stupeň br. Jakubu Jasaňovi, středisko 622.12 (8 pro / 0 proti / 2 se zdrželi) 
 
2.2 – III/12 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje návrh na udělení Medaile díků pro br. 
Břetislava Výprachtického, středisko Bratra Robina Letohrad. (8 pro / 0 proti / 2 se zdrželi) 
 
2.3 – III/13 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje návrh na udělení Medaile díků pro br. Ing. 
Vlastislava Vyhnálka, středisko Bratra Robina Letohrad (8 pro / 0 proti / 2 se zdrželi) 
 
2.4 – III/14 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje návrh na udělení Medaile díků pro sestru 
Marii Jahnovou, středisko Bílá Liška Červená Voda (7 pro / 0 proti / 3 se zdrželi) 
 
2.5 – III/15 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje poskytnutí dotace ve výši 9 000 Kč na projekt 
Krajský aletický přebor, pořádaný střediskem Polaris Pardubice (7 pro / 0 proti / 3 se zdrželi) 
 
 
 



2.3 – III/16 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje poskytnutí dotace ve výši 6 000 Kč na projekt 
Čalamáda, pořádaný střediskem Slatiňany   (6 pro / 0 proti / 4 se zdrželi) 
 
2.3 – III/17 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč na projekt 
Křížem Krážem, pořádaný střediskem Žamberk. (6 pro / 0 proti / 4 se zdrželi) 
 
3. Provozní rozpočet KRJ na rok 2009 
 
3.1 Předseda KRJ br. Stejskal představil návrh provozního rozpočtu KRJ na rok 2009, návrh byl 
sestaven i přesto, že dosud není uzavřeno hospodaření kraje v roce 2008. 
 
3.2 – III/18  
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje návrh provozního rozpočtu KRJ na rok 
2009. Schválený rozpočet je přílohou 1 tohoto zápisu. (9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 
3.3 – III/19 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje odvod registračního poplatku pro rok 2009 
pro kraj ve výši 20 Kč/člen.  (9 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 
 
4. Registrace 2009 
 
4.1 Místopředseda KRJ br. Vítek informoval, že v říjnu se uskutečnila schůzka krajských 
zpracovatelů registrace, pořádaná organizačním zpracovaném VRJ. Rámcově byly představeny 
předpokládané změny pro registraci 2009 a její harmonogram. Ústřední předpisy k registraci by 
měly být schváleny v prosinci. 
 
4.2 Termíny odevzdání registračních dat  na kraj budou stejné jako v minulých letech – 31. 3. 
2009 pro okresy, pro střediska registrovaná přímo pod krajem se termín posouvá na 10. 3. 2009.  
 
4.3 V případě nutnosti sdělení aktuálních informací, případně zásadních novinek v registraci 
2009 bude místopředseda KRJ e-mailem informovat předsedy ORJ a případně stávající 
zpracovatele registrace. 
 
4.4 V případě, že některé středisko, které je registrováno přímo pod krajem, nebude schopno 
splnit veškeré povinnosti k registraci, musí písemně požádat o výjimku. Žádost musí obsahovat 
zdůvodnění a musí být podána nejpozději do 28. 2. 2009. 
 
5. Projekty vzdělávacích akcí Stříbrné řeky 2009 
 
5.1 – III/20 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje projekt ČLK Stříbrná řeka 2009.  
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 
 
5.2 – III/21 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje projekt VLK Stříbrná řeka 2009.  
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 
 
 
 



5.3 – III/22 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje projekt ILŠ Stříbrná řeka 2009. 
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 
 
5.4- III/23 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje navrhuje jmenovat br. Jana Stejskala vůdcem ČLK, 
VLK a ILŠ Stříbrná řeka 2009. 
(10 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) 
 
6. Zprávy z NJ 
 
6.1 Místopředseda KRJ poskytl informace o aktuálních tématech řešených v současnosti 
Náčelnictvem Junáka: 
 

- příprava schválení nové podoby vůdcovské zkoušky (vycházející ze stávající 
experimentální VZ) a její začlenění do stávajícího ŘVČČJ jako alternativu po přechodnou 
dobu; 

- jmenování nového zpravodaje VRJ pro vzdělávání činovníků, br. Víta Růžičky; 
- zvolená varianta šíře záběru strategických priorit Junáka; 
- aktuální situace v prodejně JUN. 

 
7. Různé 
 
7.1 Informace o proběhlých atletických závodech – krajském přeboru: br. Junger informoval, že 
se zúčastnilo cca 60 - 100 lidí, konaly se 3 závody a sdružené (okresní a krajské) přebory. Mimo 
okres Pardubice se účastnili Česká Třebová, Hlinsko. Pro příští ročník je třeba zlepšit 
komunikaci mezi pořadatelem a krajem a zabezpečit kvalitní tok informací pro OJ kraje. Zároveň 
bylo konstatováno, že krajský přebor je možné uskutečnit i v roce 2009. 
 
7.2 Slavnostní akce k 90. výročí vzniku Československa - 28. října v Pardubicích – informace o 
očekávané účasti skautů na akci nebyly dostatečně dopředu známy. Je to způsobeno nekvalitním 
komunikačním spojením s Magistrátem města Pardubice. Bylo by vhodné získat kontakt na 
pořadatele (město Pardubice), aby s námi do budoucna počítali. 
 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje děkuje všem, kteří se akce zúčastnili a dobře 
reprezentovali soudobé skautské hnutí v Pardubicích. 
 
7.3 Blíží se termín vyúčtování dotací kraje. Termín je stanoven na 12. 12. 2008. Případné 
komplikace je třeba hlásit dopředu předsedovi KRJ (pardubickykraj@seznam.cz).  
 
7.4 Kraj dostal od bývalého i současného vícehejtmana kraje peníze na reprezentaci – budou 
využity na krajskou pamětní medaili – celkem byly předloženy 4 návrhy od akad. sochaře 
Vitanovského. KRJ rozhodla o podobě budoucí medaile. 
 
7.5 Žádost střediska Tangram Luže o úhradu nákladů účasti na celostátním kole ZVaS 
v Olomouci – částka 5 219 Kč.  KRJ souhlasí s úhradou nákladů středisku Luže ve výši 5 000 Kč 
(prostředky budou darovány) a totéž bude nabídnuto středisku Choceň. 
 
7.6 Diskuze o pravidlech úhrady účasti jednotek na celostátních soutěžích je odročena na příští 
zasedání KRJ. Všichni členové promyslí možné způsoby financování a to s ohledem na fakt, že 
náklady těchto akcí není možné dotovat z prostředků MŠMT. 
 



7.7 Zánik okresu Pardubice – předpokládá se, že okres zanikne k 31. 12. 2008. Dojde k převodu 
zřizovatelství středisek (3stranná smlouva mezi okresem Pardubice, krajem a střediskem). 
Všechna střediska odsouhlasila text smlouvy a v průběhu prosince je třeba provést její podpis. 
 
7.8 Termíny akcí: Krajské kolo SZ - 22. – 24. 5. 2009 Žumberk 
                   Krajské atletické závody: předpoklad 3. 10. 2009 
 
Krajské kolo SZ bude zúčtováno přímo krajem. Pořadatel středisko Polaris Pardubice zpracuje 
vyčíslení nákladů a požadavek na finanční příspěvek v souladu s plánovanou realizací závodu. 
Pořadatel také navrhne velitele závodu ke jmenování KRJ. 
Termín: do příštího zasedání KRJ 
 
Krajské atletické závody nebudou zúčtovány přímo krajem. V případě, že bude mít pořadatel 
zájem o finanční příspěvek, bude postupovat v souladu s Krajskou dotační vyhláškou pro rok 
2009. 
 
7.9 Zpravodaj KD br. Richter předal zprávu o činnosti Kmene dospělých v kraji. 
 
7.10 Předseda RK informoval, že v nedávné době proběhla revize hospodaření kraje za rok 2007 
– bez závad. 
 
 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje přeje všem klidné a radostné prožití svátků 
vánočních a mnoho zdraví a spokojenosti v novém roce 2009. 
 
 
 
Zapsal: Tomáš Vítek                        Ověřil: Jan Stejskal, 6. 12. 2008  
 
 
 
 
Příloha: 
č. 1 – Návrh provozního rozpočtu kraje pro rok 2009 
 
 
Úkoly ze zasedání KRJ: 
 
předseda KRJ uzavřít smlouvy o přechodu zřizovatelství s OJ 

dosud registrovanými pod okresem Pardubice 
 
 podat projekty na granty od Pardubického kraje 
 
místopředseda KRJ rozposlat informace o registraci 2009 
 odeslat projekty vzdělávacích akcí odboru výchovy 
 
pořadatel KK SZ 2009 zpracovat rozpočet KK SZ 2009 
- středisko Polaris Pardubice 
 
předseda ORJ Pardubice   do 31. 12. 2008 dokončit proces likvidace okresu 
 
všichni členové KRJ promyslet způsob financování účasti hlídek na 

ústředních kolech závodů 



 
Příloha č. 1 Zápisu z jednání KRJ PK č. III/3 
 
PROVOZNÍ ROZPOČET JUNÁKA-PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2009 
 

  
VÝNOSY   
členské poplatky 71 000,00 
státní dotace 72 000,00 
   
CELKEM VÝNOSY 143 000,00 
    

  
NÁKLADY   
provozní náklady 143 000,00 
a) nájemné na kanceláře 40 000,00 
b) poštovné 3 000,00 
c) telefonní poplatky 5 000,00 
d) cestovné 10 000,00 
e) služby (poplatky za účet aj.) 5 000,00 
f) provozní materiál 40 000,00 
g) drobný hmotný majetek 30 000,00 
h) ostatní osobní náklady 10 000,00 
i) ostatní 0,00 
   
CELKEM NÁKLADY 143 000,00 
   
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00 
 
 
 


