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Zápis z jednání krajské rady dne 4. 11. 2019  

místo konání: Senovážné náměstí 24, Praha 1, 110 00    čas konání: 18:00–19:00 

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), 

Dominik Bláha – Nik (volený člen), David Černý (volený člen), Jan Dočekal – Lupen (volený člen), 

Jan Petera – Slimák (Praha 2), Pavel Coufal – Chobot (Praha 3), Jan Peroutka – Rocky (Praha 4), Vojtěch Čech – Scrivi 

(Praha 8), Martin Adámek – Rumpál (Praha 10) Ondřej Přerovský – Lazebník (KD) 

hosté: Radim Bureš, Kateřina Hrdličková - Matýsek 

program: schválen dle zaslaného návrhu 

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

termín příští rady: 2. 12. 2019 
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1. Připomínky k zápisu, úkoly  

Připomínky k zápisu nejsou. 

Praha 5 je bez zastoupení, tedy úkol trvá. Ostatní úkoly splněny. 

 

2. Poděkování 2019 

Dáša představila projekt Poděkování, v jeho rámci plánuje vyrovnaný rozpočet ve výši přidělené rozpočtem kraje.  
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Poděkování proběhne 28. listopadu, ve Werichově vile. Šatna bude otevřená od 18:00, příchozí mají chodit z bočního 

vchodu a projít potichu kavárnou. V rámci akce budou 2 prohlídky vily (každá pro 25 lidí), večerní raut bude malinko 

netradiční, snažili jsme se vyhovět rozpočtu, budou od Bagetterie Boulevard krabičky s muffiny a bagetami.  

Zatím se uvažovalo o koupi skleniček na víno a šampaňské, ale Rumpál se nabídl, že by možná zvládl zajistit jejich 

půjčení. Na obdarování oceněných Dáša navrhuje keramický hrneček s lilií a barvičkami na keramiku. Neozvaly se 

negativní hlasy.  

Dáša prosí o včasné nahlášení lidí, kteří se akce zúčastní. Okresy pošlou seznamy lidí, kterým chtějí děkovat do 20. 11., 

pokud nikomu děkovat nechtějí, informují o tom Dášu též. 

 

Usnesení 2019-31: 

Krajská rada schvaluje předložený projekt Poděkování 2019. 

Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno zjevnou většinou. 

 

Úkol: 

• Okresy nahlásí, komu budou děkovat Dáše do 20. 11. 

 

3. Projekt VLK Nota Bene 2020 

Již letos byl VLK Nota Bene pořádán pod krajem a nebyl s tím žádný problém, rozpočet byl vyrovnaný. 

Bobr shrnul obsah projektu. Příští rok se bude konat druhý ročník kurzu se stejným vedením na jiném místě letního běhu 

než letos. Jedná se o vůdcovský lesní kurz, který se snaží k účastníkům přistupovat pomocí metod alternativního školství. 
Je hodně zaměřen také na pedagogiku a psychologii. Kromě projektu bude je potřeba schválit také vůdce a hospodáře, 

oba se svých rolí zhostili již tento rok. 

 

Usnesení 2019-32: 

Krajská rada schvaluje předložený projekt VLK Nota Bene 2020. 

Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno zjevnou většinou. 

 

Usnesení 2019-33: 

Krajská rada jmenuje Daniela Pokorného (Dančise) vedoucím a Víta Henycha (Bobra) hospodářem akce. 

Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno zjevnou většinou. 

 
Podle informací vedení kraje bude i Ursus a Fonticulus Maděra žádat o pořadatelství krajem na rok 2020. 

4. Granty MHMP 

Do konce října měli být přihlášeni ti, kdo si chtějí nechat proplatit vzdělávací akce, pokud by si ještě někdo vzpomněl, 

může napsat urychleně na kancelář. 

Byly vyhlášeny magistrátní granty. Projekt musí kraj podat do 2. prosince, datum odevzdání pro střediska bude 

upřesněno. Změn bylo mnoho, na většinu Napo upozorňoval již dříve. Při podávání grantů na výpravy a tábory bude kraj 

fungovat jako střešní organizace a bude podávat 1 hromadný projekt. Způsob vyúčtování ještě není zcela jasný. MHMP 
se rozhodl se přejít na systém květen-duben. Proto teď jsou vyhlášena dvě období, a to od ledna 2020 do dubna 2020 

a od května 2020 do dubna 2021. Napo se ve středu sejde s p. Čutou, který mu to podrobněji vysvětlí nejasnosti, poté 
napíše realizátorům, jak bude vše probíhat.  
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5. Sněm 2020 

Našel se tým na občerstvení, organizace se ujala Janina. Sčítače hlasů přislíbil zajistit Standa Míka. Na základě připomínek 

k návrhu programu ze září Moulin zpracoval novou verzi programu, ke které již žádné připomínky nezazněly. Program se 
bude dále vyvíjet podle toho, jak budou přibývat kandidáti a návrhy na usnesení. 

6. Dotace MŠMT 

Střediska by měla by se začít nahrávat vyúčtování. Okresům připomínáme potvrdit rozhodnutí.  

 

Připomenutí průběhu vyúčtování dotací MŠMT za rok 2019:  
• 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.  

7. Mimořádná dotace na klubovnu střediska pplk. Vally 

V září vyhořela cizím přičiněním klubovna střediska pplk. Vally na Praze 6. Kromě toho, že sbírají peníze ve sbírce, obrátili 
se i na kraj s prosbou o pomoc. Napo uvedl přítomné do problematické majetkové situace ohledně pozemku, z těchto 

důvodů nebyla klubovna pojištěna. VT navrhuje přispět na pokrytí momentálních nákladů střediska 50 000 Kč (žádosti o 
stavební povolení, projekt atp.). Napo se zeptal přítomných, co o tom soudí. Z diskuse vyplynulo, že nyní chybí konkrétní 

čísla pro vytvoření úsudku (projekt, který předkládají, není finální, obsahuje varianty i z důvodu nejasnosti kolem 
pozemku), ale proti pomoci v tomto rozsahu nikdo v zásadě není. Zároveň Lupen upozornil, že v budoucnu bude důležité 

udržet rovnováhu v tom, kolik přispějeme a kolik získají z jiných zdrojů. 

8. Různé 

Seminář pro revizory se uskuteční 8.2. 2020 a pořadatelské role vůči ústředí se zhostí Juan. 

V návaznosti na jednání krajské rady proběhla otevřená předsněmová diskuse nad tématy vzešlými z podnětů ve 

sdíleném dokumentu – viz samostatný zápis v příloze. 

 

Zapsala: Anežka Marková        Schválil: Lukáš Pechoušek 


