
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/9  Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉ RADY JUNÁKA        
PARDUBICKÉHO KRAJE 

 
Dne: 6. 4. 2010                            Zahájení: 17,00   Ukončení: 19,30          

 
PŘÍTOMNI: Jan Stejskal (předseda KRJ), Tomáš Vítek (místopředseda KRJ), Jiří Junger (člen 
KRJ), Karel Šnobl (předseda ORJ Svitavy), Jaroslav Vondra (zpravodaj VS), Josef Richter 
(zpravodaj KD), Martin Šíma (předseda ORJ Chrudim), Ota Müller (předseda ORJ Pardubice v 
likvidaci),  Lukáš Nastoupil (předseda ORJ Ústí n.O.), Jiří Novák (člen KRJ) 
 
OMLUVENI: --- 
 
RK KRJ: Vladimír Ráček (předseda RK), Ladislava Marešová (člen RK) 
  
HOSTÉ: Bořek Slunéčko (místostarosta Junáka), Petr Fiala (středisko Polaris Pardubice) 
 
Účast 100 %, KRJ je usnášeníschopná 

 

1. Schválení programu a záznam o provedených elektronických hlasováních 

 
1.1 KRJ schválila program dle předem zaslaného návrhu 
 
1.2 – III/53 Záznam o elektronických hlasováních mezi zasedáními KRJ III/8 a III/9 

Krajská rada Junáka Pardubického kraje neschvaluje udělení Medaile sv. Jiří bronzový stupeň  
pro br. Daniela Ryšavého (2 pro/ 3 proti/ 3 se zdrželi) 

 
 

2. Skautské centrum Vinice – informace o projektu 

 
2.1 Br. Fiala představil formou prezentace přítomným členům KRJ a hostům projekt Skautského 
centra Vinice, včetně harmonogramu projektu. Projekt svým finančním rozsahem významně 
převyšuje hodnotu majetku Junáka – Pardubického kraje a jeho podřízených organizačních 
jednotek. Proto bylo cílem projednání tohoto bodu zajištění ručení za závazky vyplývající 
z realizace projektu. 
 
2.2 Ručení za závazky – dle názoru br. Slunéčka by bezprostředně nadřízená jednotka měla být 
požádána o ručení – ručit může pouze do výše svého jmění (viz Hospodářský řád Junáka); pokud 
případný závazek přesahuje jmění bezprostředně nadřízené jednotky, je nutno toto postoupit na 
ústředí – pak by za závazek mělo ručit ústředí (Junák jako celek). Br. Slunéčko upozornil, že se 
jedná o výjimečný, pravděpodobně dosud o finančně nejnákladnější projekt v Junáku a je 
nezbytně nutné vyvarovat se ekonomických chyb při realizaci projektu. 
 
2.3 Br. Fiala uvedl, že středisko si je rizik vědomo, zároveň uvádí, že existuje několik 
„varovných“ mechanizmů a aktuálně mají k dispozici pozemek a do budoucna i stavbu, které by 
mohly pokrýt případné sankce. Br. Šíma se dotázal jak budou řešeny provozní náklady, které 
předpokládá vysoké – na to br. Jungr uvedl, že objekt je projektován jako co nejúspornější a br. 



Fiala doplnil, že se počítá s příjmy z pronájmu skladových prostor, případně kluboven pro hosty 
a společenského sálu. Předseda KRJ vznesl dotaz, kdo zajistí účetní a organizační zázemí – bude 
zajištěno profesionální účetní kanceláří se specializací na NNO. Organizační a právní zajištění 
provede agentura. Středisko Polaris by mělo uzavřít s dodavateli účetních, daňových a 
ekonomických služeb, stejně tak s administrátorskou agenturou kvalitní smlouvu, která bude 
obsahovat i sankce pro firmy a ustanovení o náhradách škody při sankcionování jejich nekvalitní 
práce. 
 
2.4 Středisko Polaris Pardubice podalo KRJ žádost o převzetí závazku za tento projekt. KRJ tuto 
žádost následně projednala. Zároveň bude středisko elektronicky zasílat průběžné zprávy pro 
VRJ současně i na adresu předsedy KRJ. 
 
Br. Vondra se v 18:00 z jednání vzdálil. 

 
2.5 – III/54 

Krajská rada Junáka Pardubického kraje neschvaluje převzetí ručení za závazky vzniklé realizací 
projektu „Skautské centrum Vinice“ střediskem Polaris Pardubice. (8 pro /0 proti/1 se zdržel) 

 

Br. Vondra se v 18:20 na jednání vrátil. 

 

3. Vyhláška k dotacím 

 
3.1 – III/55 

Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje vyhlášku č. 1/2010 o dotacích Pardubického 
kraje. (9 pro /0 proti /0 se zdržel) 

 
3.2  - III/56 

Krajská rada Junáka Pardubického kraje sestavuje dotační komisi podle čl. 36 Vyhlášky č. 

1/2010 ve složení Jan Stejskal, Jiří Junger, Tomáš Vítek, Jiří Novák, Jaroslav Vondra. (9 pro/0 

proti /0 se zdržel) 

 

3. Registrace 2010 

 

3.1  

Středisko 532.05 Dr. Emila Holuba Holice je dle usnesení čl. 2.3.1.1 – III/42 ze dne 17. 2. 2010 

ve výsledku kráceno na dotacích o 40 % v důsledku nesplnění registrační povinnosti v roce 2010. 

 

3.2 – III/57 

 Krajská rada Junáka Pardubického kraje snižuje středisku 532.12 Polaris Pardubice konečnou 

výši dotace pro rok 2010 o 20 % pro neodevzdání registračních dat v termínu určeném KRJ.  

(7  pro/ 3 proti/ 0  se zdržel) 

 

3.3 

KRJ připomíná střediskům a okresům, aby doplnili do svých registračních dat v systému SkautIS 

hospodářské výkazy – a to do 15. 4. 2009. 

 

Pokud některá podřízená OJ nebo VOJ má odklad podání daňového přiznání z důvodu 

zpracování přiznání daňovým poradcem, oznámí toto emailem předsedovi KRJ. 

 

 

 

 



4. Vyznamenání 

 

4.1 – III/58 

Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile díků pro br. Hyksu, středisko 

Chrast (9 pro/0 proti /0 se zdržel) 

 

5. Sněm kraje 2010  

 

5.1 

Termín sněmu kraje se předpokládá začátkem února 2011. 

 

5.2 

Každý pořadatel sněmu každé organizační jednotky musí KRJ poslat zápis, ve kterém bude 

uvedeno, kdo je zvoleným delegátem na sněm kraje (vč. náhradníků). 

 

5.2 – III/59 

Krajská rada Junáka Pardubického kraje mění své usnesení č. III/52 a nově stanovuje kvótu pro 

delegáty na nadcházející krajský volební sněm takto: za každých započatých 150 

registrovaných členů má OJ právo vyslat 1 zvoleného delegáta na krajský volební sněm. (9 pro/ 

0 proti/ 0 se zdržel) 

 

V příloze tohoto zápisu č. 1 je uveden podrobný rozpis počtu delegátů na krajský sněm pro 

všechny podřízené jednotky. 

 

6. Různé 

 

6.1 Br. Müller – termín pro Rosice termín k vyjádření dobrovolným hasičům do 31. 5. 2010, 

oslovení Magistrátu města Pardubic proběhne do konce tohoto týdne (9. 4. 2010) 

 

6.2 Střediska Rubín, Chvaletice, Holice, Sezemice a Polaris dosud neposlala na vědomí KRJ své 

zápisy z jednání střediskových rad. Předseda KRJ naposledy dotyčná střediska vyzývá k nápravě, 

v případě neúspěchu bude přistoupeno ke krácení dotací. 

 

6.3 KRJ byla doručena nabídka Mladějovské průmyslové železnice ohledně uspořádání Dne na 

železnici 25. 9. 2010. Existuje možnost pojmout tuto akci jako součást náborové kampaně pro 

střediska a oddíly. Další informace budou zaslány na kontaktní e-maily středisek a okresů a také 

vyvěšeny na webu kraje. 

 

6.4 Dne 17.4.2010 se uskuteční krajský sněm KD, okresním zpravodajem byl zvolen br. 

Procházka – Ballů, zástupcem br. Müller; kmenový sněm KD se uskuteční v Hostinném 

v polovině října 2010. 

 

6.5 V termínu 1. - 5. 9. 2010 se uskuteční mezinárodní akce vodních skautů EUROSEE, za 

každý kraj by se měl účastnit 1 zástupce vodních skautů. 

 

 

Zapsal: Tomáš Vítek              Schválil: 11. 4. 2010 Jan Stejskal 

 

 



Příloha č. 1 – Přehled počtu delegátů na Krajský volební sněm 
 

V souladu s bodem 4, čl. 16 Směrnice k Valnému sněmu Junáka a sněmům organizačních 

jednotek v roce 2010/11 a usnesením KRJ č. III/59 je kvóta pro určení počtu delegátů na krajský 

volební sněm 150 registrovaných členů Junáka. Počet delegátů dle kvóty es vždy zaokrouhluje 

nahoru. 

 

OJ 

Počet reg. 

členů 

Počet 

delegátů  OJ 

Počet reg. 

členů 

Počet 

delegátů 

53101 51 1  53301 74 1 

53102 195 2  53302 145 1 

53103 120 1  53303 72 1 

53104 163 2  53304 166 2 

53106 97 1  53307 79 1 

53107 59 1  CELKEM 533 536 6 

53108 64 1  53401 74 1 

53110 103 1  53403 215 2 

53111 70 1  53404 96 1 

53113 69 1  53405 50 1 

CELKEM 531 991 12  53406 169 2 

53201 49 1  53407 114 1 

53203 83 1  53408 262 2 

53204 39 1  53409 65 1 

53205 73 1  53411 48 1 

53206 64 1  53412 103 1 

53207 74 1  53414 88 1 

53208 60 1  53415 84 1 

53210 80 1  CELKEM 534 1 368 15 

53211 40 1  CELKEM KRAJ 3 598 43 

53212 141 1   KRJ + RK 12 

CELKEM 532 703 10   CELKEM 55 

 

 

Zápisy ze sněmů potvrzující volbu delegáta na krajský volební sněm 

• každá OJ je povinna předat kopii zápisu ze sněmu, kterou potvrzuje jméno a příjmení 

delegáta/delegátů a jejich náhradníků pro krajský volební sněm; 

 

• kopie musí být orazítkována a podepsána statutárním orgánem OJ nebo předsedou ORJ; 

 

• OJ podřízené okresům předávají zápis prostřednictvím předsedy ORJ; 

 

• OJ bývalého pardubického okresu předávají zápis přímo do sídla KRJ spolu se zápisem o 

volbě statutárního orgánu a dalších volených členů SRJ a RK. 

 

 

 

 
 
 


