
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/4 Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉ RADY JUNÁKA        
PARDUBICKÉHO KRAJE 

 
Dne: 10. 2. 2009                             Zahájení: 17,00    Ukončení: 19:15      

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

1.  Schválení programu KRJ + kontrola úkolů z minulého zasedání 
 
1.1 KRJ schválila navržený program jednání.  
 
1.2 Úkol uzavřít smlouvy o přechodu zřizovatelství s OJ dosud registrovanými pod okresem 
Pardubice (předseda KRJ)  
– splněno, všechna střediska v okrese Pardubice jsou nyní přímo podřízena kraji 
  
1.3 úkol podat grantové projekty na kraj (předseda KRJ)  
- splněno 
 
1.4  úkol rozposlat informace o registraci 2009 (místopředseda KRJ)  
– vzhledem k absenci informací ze strany VRJ nesplněno, bude řešeno na aktuálním jednání KRJ 
 
1.5 úkol předat KÚJ projekty vzdělávacích (lesních) akcí Pardubického kraje (místopředseda 
KRJ)  
- splněno 
 
 
2. Krajská dotační vyhláška 2009 
 
2.1 Změny oproti KDV 2008 – upraveny roky z 2008 na 2009, zohledněna změna v podmínkách 
MŠMT – účastníkem akcí může být dítě starší 6 let, ve čl. 52 upřesněno, že se vylučuje 
proplácení účastnických poplatků na akcích, jejichž pořádání bylo podpořeno MŠMT, změna ve 
čl. 38 v rozhodování – z krajské rady na dotační komisi 
 



2.2 Hodnocení vyúčtování dotací 2008: předseda konstatoval, že ve vyúčtování dotací na sklonku 
roku 2008 se objevilo více chyb než v předešlém roce. Bylo to způsobeno především 
nestandardní situací v okrese Pardubice a chybnou interpretací dotačních pravidel. 
 
Pro letošní rok je třeba poučit se ze situace v roce 08 

• příkazní smlouvy, resp. rozhodnutí o poskytnutí dotace by měly být statutárním orgánem 
předány hospodáři, 

• pokud si hospodář není jist, zda je možné vyúčtovat náklady oproti dotaci, měl by (1) si 
přečíst pravidla ve vyhlášce a příkazní smlouvě/rozhodnutí, (2) napsat předsedovi KRJ 
email s dotazem, 

• pokud si hospodář není vyúčtování jist a chce jej zkontrolovat, může využít elektronickou 
cestu. Je vhodné, aby vyčkal s odesláním vyúčtování poštou do doby zkontrolování 
vyúčtování a zprávy ze strany kraje, 

• vyúčtování je považováno za správné až (1) je odevzdána papírová řádně zpracovaná a 
všemi patřičnými činovníky podepsaná verze a (2) je vyúčtování přijato odpovědným 
pracovníkem Kanceláře ústředí Junáka. 

 
Vážné problémy s vyúčtováním dotací v roce 2008 měly tyto OJ: 
středisko Hlinsko v Čechách,  
středisko Sezemice, 
středisko Lázně Bohdaneč (dosud nedošlo v papírové verzi), 
přístav Sedmička Pardubice. 
 
Vyúčtování dotací byla odevzdána dlouho po termínu a mnohdy naprosto špatně. Přístav 
Sedmička navíc nedodal vyúčtování magistrátní dotace za rok 2008. 
 
2.3 Vzhledem k problémům byla diskutována možnost lepší vymahatelnosti termínů v oblasti 
vyúčtování dotací – formou sankcí (krácení dotací) a přijala následující usnesení: 
 
2.4 – III/24 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje snížení dotace pro OJ v roce 2009 o 10 % ze 
základu dotace pro střediska Hlinsko v Čechách, Sezemice, Lázně Bohdaneč, přístav Sedmička a 
to jako sankci za nedodržení termínů vyúčtování dotací v roce 2008. 
 
KRJ dále diskutovala pravidla pro uplatňování sankcí při nedodržení termínů vyúčtování dotací i 
v roce 2009 a přijala toto usnesení: 
 
2.5 – III/25 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje ukládá předsedovi KRJ, aby v rámci pravomoci dané 
mu v čl. 6 Vyhlášky č. 1/2009 snížil celkovou výši dotace pro OJ o 10 % v roce 2010 těm OJ, 
které nedodrží termín řádného vyúčtování dotací v roce 2009. 
 
2.6 – III/26 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje Vyhlášku č. 1/2009 k dotacím Pardubického 
kraje pro rok 2009. 
 
Vyhláška byla dne 10. 2. 2009 postoupena hospodářskému zpravodaji VRJ k odsouhlasení. Ještě 
týž den byla odsouhlasena a vyvěšena na webu. 
 
2.7- III/27 
Krajská rada Junáka jmenuje v souladu s čl. 38 Vyhlášky č. 1/2009 dotační komisi ve složení Jan 
Stejskal, Tomáš Vítek, Jiří Junger, Lukáš Nastoupil. 



 
 
3. Vyznamenání 
 
3.1 Členové KRJ obdrželi teze k novelizaci Řádu pro vyznamenání, předseda obdržel několik 
připomínek, které předá br. Berkimu z NJ.  
 
3.2 Návrh na vyznamenání (překládá středisko Tilia Polička) Medaile Oblasti Stříbrné řeky zlatý 
stupeň pro Marii Cejpkovou  KRJ po poradě navrhla překvalifikovat na Řád Syrinx - stříbro, 
zajistí br. Šnobl ve spolupráci s br. Richterem. 
 
3.3 – III/28 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje návrh na udělení Medaile svatého Jiří, stříbrný 
stupeň pro Jiřího Oborníka, středisko Polaris Pardubice. 
 
3.4 – III/29 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje návrh na udělení Medaile svatého Jiří, stříbrný 
stupeň pro Vlastu Tvrdíkovou, středisko Tilia Polička. 
 
3.5 – III/30 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje návrh na udělení Medaile svatého Jiří, zlatý 
stupeň pro Evu Vedmochovou, středisko Moravská Třebová. 
 
 
4. Registrace 2009 
 
4.1 V současné době byla vydána Výkonnou radou Junáka Směrnice k registraci 2009 a Pokyn 
k registraci 2009; dosud se čeká na novou verzi programu Birdos a podkladová data za roky 
2003-2008, která mají být předána kraji a následně krajem předistribuována na podřízené 
jednotky jako podklad pro letošní registraci. Jakmile bude toto vyřešeno, krajský zpracovatel 
registrace osloví přímo zpracovatele registrace na podřízených OJ a dohodne další podrobnosti. 
 
4.2 Zpracovatelem krajské registrace pro rok 2009 je Tomáš Vítek. Kontakt: e-mail: 
tom.vitek@cmail.cz, mob. 603 294 562 
 
4.3 Vzhledem ke skluzu nové verze registračního programu Birdos a podkladových dat z ústředí 
se mění termín odevzdání registrace na kraj, a to pro okresy 10. 4. 2009 a pro střediska 
registrovaná přímo pod krajem 20. 3. 2009.  
 
4.4 Pro usnadnění zpracování registrace v kraji nebudou střediska v okrese Pardubice odevzdávat 
svá registrační data kraji, ale br. Ráčkovi, který data od jednotlivých středisek přijme, provede 
jejich kontrolu a předá je dále krajskému zpracovateli. 
 
4.5 Členové KRJ vyjádřili své znepokojení nad kvalitou práce organizačního zpravodaje VRJ a 
samotné VRJ v oblasti registrace a to zejména kvůli průtahům v zahájení registračního procesu. 
  
5. Různé 
 
5.1 Ve dnech 

• 25. – 28. 9. 2009 proběhne ve Sluneční zátoce u Ledče nad Sázavou – Jamboree OS ČR, 
• 11. – 14. 6. 2009 proběhne trojstranné setkání OS na Slovensku, přihlášky do 17. 4. 

2009,  



• 20. – 30. 6. 2009 bude tábor OS v Pařezské Lhotě,  
• 6. - 10. 5., 14. – 23. 8. 2009 LŠ OS v Miletíně, 

 
Více informací u krajského zpravodaje KD br. Richtera. 
 
5.2 Setkání VRJ s kraji – 28. 3. 2009 v  Praze, zájemci z členů KRJ se mohou účastnit. Více 
informací u předsedy KRJ. 
 
5.3 Přehled okresních kol Svojsíkova závodu 2009 v kraji (střediska z okresu Pardubice se 
mohou zúčastnit některého z jiných okresních kol). Pořadatelé okresních kol jsou povinni 
registrovat se v příslušné webové stránce - http://svojsikac.skauting.cz/  
 
5.4 Proplácení nákladů na celostátní kola SZ – zatím neuzavřeno, KRJ se k problematice vrátí 
později. 
 
5.5 Pozvánka na 18. skautský ples –  uskuteční se v KD Dukla Pardubice, 13. 3. 2009 od 20 hod. 
Bližší informace br. Junger. 
 
5.6 Atletické závody –  termíny přesunut na 4. 10. 2009 na stadionu Dukla v Pardubicích. 
 
5.7 Navigamus – od 4. do 7. 6 2009 na Rozkoši (poplatek 600 Kč do konce března, později 800 
Kč). 
 
 
 
Zapsal: Tomáš Vítek             Schválil: Jan Stejskal, 15. 2. 2009  
 
 
 


