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Zápis z jednání krajské rady dne 7. 10. 2019  

místo konání: Senovážné náměstí 24, Praha 1, 110 00    čas konání: 18:00–20:00 

přítomni podle prezenční listiny – členové krajské rady (s právem hlasovat): 

Lukáš Pechoušek – Napo (místopředseda), Škvorová Klára – Kl (místopředsedkyně), Vít Henych – Bobr (volený člen), 

František Šereda – Moulin (volený člen), Dagmar Brabcová (volená členka), Petr Brabec – Juan (volený člen), 

David Černý (volený člen), Dočekal Jan – Lupen (volený člen), Jan Petera – Slimák (Praha 2), 

Pavel Coufal – Chobot (Praha 3), Jan Peroutka – Rocky (Praha 4), Zbyněk Kocman (Praha 5), Ondřej 

Přerovský – Lazebník (KD) 

hosté: Matěj Šturma, Martin Phillip 

program: schválen dle zaslaného návrhu 

předsedající: Lukáš Pechoušek – Napo      zapisující: Vít Henych – Bobr 

termín příští rady: 4. 11. 2019 
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Úkoly: 

[1] Praha 5 vystaví fakturu kraji dle předaného vyúčtování krajského kola SZ, které bude její přílohou. 

[3] Okresy nahlásí do 15.10. mailem na kancelář a hospodářského zpravodaje osoby zodpovědné za řádné vyřízení 

vyúčtování dotací MŠMT. 

[4] Kancelář rozešle usnesení ohledně pravidel pro sněmy do konference rady i praha-info. 

[5] Juan se ujme zajištění zázemí a místa pro seminář pro revizní komise. 

 

1. Připomínky k zápisu, úkoly  

Připomínky k minulému zápisu nejsou. 
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Kancelář oslovila vítězné hlídky z krajského kola ohledně proplácení účastnických poplatků – dívčí hlídka se 
nezúčastnila, chlapecká hlídka se neozvala. 

Závěrečná zpráva krajského kola SZ byla dle Zbýňy odeslána v systému závodů. Zbýňa předložil vyúčtování akce, zbývá 
dořešit otázku, zda se má proplatit autobus zpět ze SZ, přestože některé hlídky jely domů samy. Dle konsenzu na radě 
autobus kraj zaplatí, jelikož se i s ním vejdeme do přidělených peněz na akci. Praha 5 vystaví následně fakturu kraji dle 
předaného vyúčtování, které bude její přílohou. 

2. Poděkování 

Dáša shrnula, jak vypadají přípravy na Poděkování 2019, a jak probíhá jednání s Werichovou vilou, kde se byli 
s Juanem podívat.  
Ve Werichově vile je k pronájmu půdní prostor, kam se podle pronajímatele vejde 60 lidí. K dispozici je šatna a toaleta, 
dole je kavárnička, v prvním patře expozice, ve druhém je půda. Werichova vila trvá na cateringu od p. Šubrta (z 
Masterchef). Pan Šubrt poslal tři nabídky, které se nám nelíbí, protože jsou buď příliš drahé, nebo příliš malé. Zvažuje 
se, zda být ve Werichově vile, pokud by byl catering od p. Šubrta jedinou možností.  (Po radě: Potvrzeno, že můžeme 
mít catering vlastní.) 
Zbýňa navrhl vilu Štvanice, která prý má zhruba 50 míst k sezení, ale Dáše připadá příliš malá.  
Pozvánky již byly kanceláří rozeslány okresům i pozvaným krajem. 

3. Granty a dotace 

Do 1. 11. je možno poslat na kancelář žádost o grant na vzdělávací akce na akreditované kurzy (vůdcovky, zdravoťáky 

atd.).  
Obecné magistrátní granty pro rok 2020 stále ještě nejsou vypsány. Rámcová pravidla jsou schválena Komisí RHMP pro 

volný čas, probíhá magistrátní kolečko, následně bude schvalovat RHMP – očekávat lze vyhlášení na konec října/začátek 
listopadu nejdříve.  
 

David shrnul průběh vyúčtování dotací MŠMT za rok 2019 – vzhledem k dobré zkušenosti s úpravami z loňského roku 

se neplánují výraznější systémové změny. 

Okresy jsou do 15.10. povinny nahlásit mailem na kancelář a hospodářského zpravodaje osoby zodpovědné za řádné 

vyřízení vyúčtování dotací MŠMT. 

Připomenutí průběhu vyúčtování dotací MŠMT za rok 2019: 

• 15. 10. si musí okresy rozhodnout, jakou částku použijí na akce. Sdělit mailem kanceláři a Davidovi v kopii. 

• 15. 11. ve skautISu musí být zadány skutečnosti táborů. 

• 23. 11. musí být všechna vyúčtování středisek nahrána ve sběrném systému (Dotv2 a DotVyúčtování akcí). 

• do 14. 12. je odevzdané vyúčtování z okresu na kraj papírově. Předává se Davidovi na adrese – Thámova 32 
(metro i tram Křižíkova), Praha 8. Meteor office centrum, dvoje točité dveře, nápis DTPobchod hned naproti. 

Více ve vyhlášce kraje   

 
Na skautské křižovatce je článek s nejčastějšími chybami - https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-
hospodareni/4711-vyuctovani-dotaci-z-msmt.Další podrobnosti jsou i v článku na krajském webu v článku 
https://praha.skauting.cz/vyuctovani-dotaci-msmt/. 

4. Krajský sněm 2020 

Na návštěvy okresních sněmů půjdou lidé z VT v následujících skupinách:  
 

Praha 2: 20. 11. Nik, Napo 
Praha 3: 10.12. Juan, Dáša 
Praha 4: 5. 11. David, Lupen 
Praha 5: 24. 11. Juan, Napo 
Praha 6: 9. 12. David, Bobr 
Praha 8: 6. 11. Kl, Nik 
Praha 9: 7. 11. Dáša, Moulin 

https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/4711-vyuctovani-dotaci-z-msmt
https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/4711-vyuctovani-dotaci-z-msmt
https://praha.skauting.cz/vyuctovani-dotaci-msmt/


Junák – český skaut, kraj Praha, z. s. 

Zápis z jednání krajské rady dne 7. 1. 2019 

3/4 

Praha 10: 25. 11. Kl, Moulin 
 
Stále se hledají pomocníci na sněm a catering. Po listopadové PRJ proběhne od 19:00 předsněmová diskuse. 
Na základě variant z minulé rady a podnětů k nim, navrhuje organizační zpravodaj přijmout následující usnesení: 
 

Usnesení 2019-28: 

S ohledem na článek 21 Řádu valného sněmu, který ukládá svolavatelům krajských sněmů určit pravidla, podle 

kterých mohou být krajskému sněmu předkládány návrhy usnesení určených VSJ, přijímá Krajská rada jako svolavatel 

sněmu následující doporučení pro autory návrhů: 

 

- Všem předkladatelům usnesení doporučujeme, aby ze dvou možností uvedených v jednacím řádu krajského sněmu, 

preferovali možnost první, tedy předložení návrhu písemně (v zápisu ze sněmu ve skautIS nebo emailem na 

kancelar@praha.skauting.cz), nejdéle 7 dní před sněmem. Cílem je, aby se delegáti mohli s texty návrhů seznámit 

předem.  

- Doporučujeme, aby k textu usnesení byl připojen text zdůvodnění, kde bude podrobněji popsáno, co je cílem 

usnesení a čeho má být dosaženo, případně i z jakých předpokladů či faktů návrh vychází. Cílem je vyjasnit smysl 

usnesení a mimo jiné umožnit tak delegátům odpovědněji formulovat pozměňující návrhy k usnesení.  

- Doporučujeme, aby text návrhů usnesení Valného sněmu Junáka byl vždy adresný, tedy aby v textu usnesení bylo 

uvedeno, komu je usnesení určeno a bylo zřejmé, kdo má učinit jaké kroky (co je komu ukládáno). Nejčastěji nejspíše 

půjde o úkoly pro konkrétní ústřední orgány Junáka. Cílem je, aby bylo snadno vyhodnotitelné, zda bylo usnesení 

naplněno či ne.  

 

Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno zjevnou většinou. 

Úkol: 

• Kancelář rozešle usnesení ohledně pravidel pro sněmy do konference rady i praha-info. 

5. Seminář pro revizní komise 2020 

Ústředí připravilo semináře pro revizní komise, které budou probíhat v krajích.  
Ústředí zajistí lektorský tým a kraje místo a technické zázemí, čehož se ujme Juan.  
Termín v Praze by měl být v ideálním případě v únoru – s ohledem na jarní prázdniny je vhodný termín buď 8. 2. nebo 
až 7.3. 
Seminář je celodenní a je určen zejména pro začínající členy revizních komisí i pro ty, kteří o tom zatím jen uvažují. 

 

Úkol: 

• Juan se ujme zajištění zázemí a místa pro seminář pro revizní komise. 

6. Členské příspěvky pro rok 2020 

Náčelnictvo schválilo zvýšení příspěvku ústředí o 15 Kč, tedy příspěvek pro člena s časopisem bude pro rok 2020 290 
Kč. I v příštích dvou letech budou příspěvky ústředí růst o 15 Kč za rok. 
Pro sestavení rozpočtu na rok 2020 potřebuje hospodářský zpravodaj stanovit i příspěvek kraji na rok 2020, navrhuje 
příspěvek ponechat ve výši 70 Kč.  
 

Usnesení 2019-29: 

Krajská rada schvaluje výši členského příspěvku pro kraj na rok 2020 ve výši 70 Kč. 

Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno zjevnou většinou. 
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7. Kolečko z okresů a KD 

KD – Třetí víkend v říjnu proběhne sněm kmene dospělých, Lazebník bude pokračovat  jako zástupce v radě a 
upozorňuje, že nově se má dle OŘ krajský sněm vyjádřit, zda zástupce KD bude zasedat i v následující radě. 

Praha 10 – Bez zástupce. 
Praha 9 – Okres počítá s pořádáním krajského kola SZ a chce výjimku na pořádání okresního kola později. Středisko 
Oheň Horní Počernice bude mít divadlo 20. 10 od 15.00 v Salesiánském divadle v Kobylisích, kde budou vybírat na 
novou klubovnu. 

Praha 8 – Proběhne předsněmová diskuse a akce pro činovníky okresu a rádcovský kurz Srnky. 

Praha 6 – Cizím zaviněním vyhořela klubovna střediska pplk. Vally na Hanspaulce, běží sbírka. 
Praha 5 – Dokončují ČK, tento víkend mají roverskou akci a budou mít výjezdní radu v Kladně 

Praha 4 – Blaník zvolil nové vedení. 

Praha 3 – Žádné novinky. 
Praha 2 – V březnu 2020 proběhne seminář Trignis, na kterém pracují lesní škola Protos a odbor duchovní výchovy. 

8. Různé 

9. a 10. 11. probíhá SeVýz na Kaprálově mlýně, jsou ještě místa a je přihlášeno málo lidí z Prahy. 
Setkání krajů proběhne 1.–2. 11. 2019 (pátek + sobota) v  Pardubicích na Vinici, z vedení kraje se Karamela s Napem 

nemohou zúčastnit, Kl hledá někoho do party, koho by setkání zajímalo. 

 

Zapsal: Vít Henych         Schválil: Lukáš Pechoušek 


