
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. III/7  Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉ RADY JUNÁKA        
PARDUBICKÉHO KRAJE 

 
Dne: 1. 12. 2009                            Zahájení: 17,00    Ukončení:19:00          

 
PŘÍTOMNI: Jan Stejskal (předseda KRJ), Tomáš Vítek (místopředseda KRJ), Jiří Junger (člen 
KRJ), Lukáš Nastoupil (předseda ORJ Ústí n.O.), Karel Šnobl (předseda ORJ Svitavy), Jaroslav 
Vondra (zpravodaj VS), Josef Richter (zpravodaj KD), Jaroslava Žemličková (místopředseda ORJ 
Chrudim) 
 
OMLUVENI: Jiří Novák (člen KRJ), Martin Šíma (předseda ORJ Chrudim), Ota Müller (předseda 
ORJ Pardubice v likvidaci), 
 
RK KRJ: Vladimír Ráček (předseda RK) 
  
HOSTÉ: Eva Vedmochová (ORJ Svitavy) 
 
Účast 70 %, KRJ je usnášeníschopná 

 
1. Schválení programu a záznam o provedených elektronických hlasováních 
 
1.1 KRJ schválila program dle předem zaslaného návrhu. 
 
1.2 – III/37 – 12. 11. 2009 elektronické hlasování 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje odvod registračního poplatku pro kraj v roce 
2010 ve výši 20 Kč/člen (8 pro/ 0 proti/ 2 se zdrželi) 
 
2. Informace k registraci 2010 
 
2.1 Aktuálně probíhají akce v on-line registračním programu SkautIS (adresa: is.skaut.cz )  – 
všem přímo podřízeným jednotkám byl vytvořen uživatelský účet a přidělena administrátorská 
práva (vedoucímu, zástupci a případně nahlášenému zpracovateli registrace). O této akci byla 
příslušná osoba vždy zpravena e-mailem a SMS. 
 
2.2 Zpracovatelem registrace Pardubického kraje je Tomáš Vítek – Datel, v případě problémů je 
možno obracet se na něj na obvyklých kontaktech. Obecné informace je možno najít na adrese 
www.skaut.cz/registrace.  
 
2.3 Pokyn k registraci 2010 prozatím nebyl vydán – jakmile se tak stane, KRJ vydá upřesňující 
pokyn pro kraj. 
 
2.4 Termín odevzdání registračních dat na kraj se předpokládá do konce ledna 2010 – poloviny 
února 2010 (bude upřesněno na základě termínů v Pokynu k registraci 2010). 
 
 



2.5 Předsedové ORJ jsou žádáni, aby se aktivně zajímali o to, zda registrace jim podřízených 
jednotek řádně probíhá 
 
3. Diskuze nad změnami v dotační vyhlášce 
 
3.1 Prozatím stále nebyl vydán Pokyn k dotacím, z toho důvodu není zřejmý způsob rozdělování 
dotací v roce 2010. Prozatím Junák – Pardubický kraj rozděluje základ dotace tak, že 60 % je 
přidělena dle celkového počtu členů, 40 % dle počtu mladších členů (do 18 let) . Z celkového 
objemu dotací je oddělena část prostředků pro projektové dotace. 
 
3.2 KRJ vyjádřila souhlas nad stávajícím systémem dotační vyhlášky Pardubického kraje, bez 
návrhu na modifikaci. 
 
4. Výsledky diskuzí předsedů ORJ 
 
4.1 ORJ Ústí nad Orlicí: uspořádán ČK (26 účastníků), řešeny kvalifikace vedoucích – středisko 
Brandýs nad Orlicí i Vydří Stopa přislíbila, že na rezervách zapracují. 
 
4.2 ORJ Svitavy: problém s naplněním počtu oddílů (středisko Svitavy) – bylo doporučeno 
sloučení oddílů - středisko Svitavy nesouhlasí; středisko Litomyšl – problémy s kvalifikacemi. 
Závěr: V případě, že okres Svitavy má potřebu podpory KRJ v této věci, je třeba se na KRJ 
obrátit s konkrétní představou o této podpoře. 
 
4.3 ORJ Chrudim: problémy s kvalifikacemi vedoucích oddílů – doporučen krajský ČK, 
střediska jsou informována o vzdělávacích akcích, uvažuje se o motivačním kurzu. Závěr: KRJ 
je ochotna s motivačním kurzem a jeho uspořádáním pomoci. 
 
4.4 Pardubice: KRJ uspořádala čekatelský kurz – speciálně určený zejména pardubickým 
střediskům a zaměřený na metodiku. Odezva byla poměrně slabá (cca 8 zájemců). Nakonec se 
podařilo získat další účastníky z Hradce Králové a Brna na celkový počet 14 lidí.  
 
Předseda KRJ oslovil část střediskových rad s prosbou o setkání se SRJ. Tato setkání mají zajistit 
oboustranné informování středisek a KRJ, nabídku pomoci ze strany kraje (účast na 
střediskovém sněmu v Holicích, na střediskových radách středisek 532.07, 532.10). 
 
5. Návrh provozního rozpočtu pro rok 2010 
 
5.1 – III/38 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje předložený návrh provozního rozpočtu 
Pardubického kraje pro rok 2010 – dle přílohy 1 zápisu. (8 pro/ 0 proti /0 se zdržel) 
 
6. Vyznamenání 
 
6.1 - III/40  
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje na návrh okresu Ústí nad Orlicí udělení 
Medaile Junáka – Pardubického kraje pro br. Františka Vyhnálka, středisko 534.06.  
(8 pro/ 0 proti / 0 se zdržel) 
 
6.2 - III/41 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje na návrh střediska Moravská Třebová udělení 
Medaile Junáka – Pardubického kraje pro RNDr. Josefa Ošťádala, starostu města Moravská 
Třebová (8 pro/ 0 proti / 0 se zdržel) 



 
6.3 KRJ upozorňuje, že na příštím zasedání (předpoklad únor 2010) bude poslední možnost 
schválení návrhů na vyznamenání medailemi sv. Jiří. 
 
7. Různé 
 
7.1 V termínu 26/27.11. došlo k pokusu o vloupání do kanceláře KRJ – došlo pouze ke zničení 
vstupních dveří do předsíně a zasedací místnosti (bezpečnostní dveře do kanceláře nebyly 
překonány – pouze povrchově poškozeny). Věc šetří Policie ČR. Majetek kraje, nacházející se 
v kanceláři, je pojištěn – tzn. škody na dveřích ve vlastnictví kraje budou uplatněny vůči 
pojišťovně. 
 
7.2 – III/42 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje ukládá svým přímo podřízeným jednotkám povinnost 
zasílat bezodkladně zápisy z jednání svých rad e-mailem předsedovi KRJ  
(8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
7.3- III/43 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje předložený projekt ČLK Stříbrná řeka pro rok 
2010 a navrhuje br. Jana Stejskala jmenovat jeho vůdcem (zástupce vůdce pro ČLK je Jakub 
Jasaň). 
(8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
7.4 – III/44 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje předložený projekt VLK Stříbrná řeka pro rok 
2010 a navrhuje br. Jana Stejskala jmenovat jeho vůdcem (zástupce vůdce pro VLK je Tomáš 
Vítek) 
(8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
7.5 – III/45 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje předložený projekt ILŠ Stříbrná řeka pro rok 
2010 a navrhuje br. Jana Stejskala jmenovat jeho vůdcem (zástupce vůdce pro ILŠ je Jakub 
Procházka) 
(8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
7.6 Z iniciativy KRJ proběhlo dne 22. 11. 2009 pracovní setkání zástupců roverských kmenů za 
účasti předsedy a místopředsedy KRJ a 4 roverských kmenů (předem osloveno cca 15 kmenů dle 
dat v registraci). Tématem bylo navázání kontaktu mezi KRJ a roverskými kmeny a diskuze o 
jejich potřebách. Zápis z tohoto setkání je k dispozici na webu Pardubického kraje. 
 
7.7 Junák – okres Svitavy bude začátkem roku 2010 pořádat zdravotnický kurz, jedná se i o jeho 
akreditaci. Informace a přihlášky byly předány přítomným členům KRJ a budou k dispozici i na 
webu Pardubického kraje. 
 
Termíny: 8. – 10. ledna 2010, 22. – 24. ledna 2010 a 12. – 14. února 2010 
 
7.8 Br. Richter informoval, že v nejbližší době budou probíhat sněmy jednotek KD - řeší se 
místo celostátního sněmu KD. 
 
7.9 Br. Vondra – blíží se 100. výročí vodního skautingu, s tím souvisí to, že vodní skauti k této 
příležitosti připraví výroční akci. 
 



7. 10 - III/39 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje poskytnutí daru na krytí nákladů vzniklých 
účastí závodních hlídek na celostátním kole SZ  
a) středisku Bratra Robina Letohrad ve výš 4400 Kč a 
b) středisku Chrast ve výši 6600 Kč  
(7 pro/ 1 proti / 0 se zdržel) 
 
 
Zapsal: Tomáš Vítek             Schválil: Jan Stejskal, 6. 12. 2009 
 
 



Materiál k jednání KRJ č. III/7 – příloha č. 1 
 
PROVOZNÍ ROZPOČET JUNÁKA-PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2010 
 

N Á V R H 
  

VÝNOSY   
členské poplatky 69 000,00 
příspěvek na nájemné (s.m.Pardubice) 20 000,00 
státní dotace 11 000,00 
   
CELKEM VÝNOSY 100 000,00 
    

  
NÁKLADY   
provozní náklady 100 000,00 
a) nájemné na kanceláře 40 000,00 
b) poštovné 3 000,00 
c) telefonní poplatky 10 000,00 
d) cestovné 17 000,00 
e) služby (poplatky za účet aj.) 5 000,00 
f) provozní materiál 10 000,00 
g) drobný hmotný majetek 5 000,00 
h) ostatní osobní náklady 10 000,00 
i) ostatní 0,00 
   
CELKEM NÁKLADY 100 000,00 
   
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00 
 
 
Sestavil:  Jan Stejskal 
 2009-11-30 
 


