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Zápis z jednání krajské rady dne 2. 10. 2017  
místo konání: Senovážné náměstí 24, Praha 1, 110 00    čas konání: 18:00–19:15 

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

Hana Bejčková – Karamela (předsedkyně), Lukáš Pechoušek – Napoleon (místopředseda), Dagmar Brabcová (volená 
členka), Petr Brabec - Juan (volený člen), Vít Henych – Bobr (volený člen), Ondřej Přerovský - Lazebník (volený člen 
KD), Jan Petera – Slimák (Praha 2), Pavel Coufal – Chobot (Praha 3), Zbyněk Kocman (Praha 5), Vojtěch Čech – Scrivi 
(Praha 8), Jan Kolomazník - Thorin (Praha 9), Martin Adámek - Rumpál (Praha 10) 

hosté:  Kateřina Hrdličková (Praha 4), Marie Tesařová (Praha 4) 

program: schválen dle zaslaného návrhu 

předsedající: Hana Bejčková - Karamela      zapisující: Hana Märzová - Bivojka 

termín příští rady: 6. 11. 2017 

Program 
1. Připomínky k zápisu a rekapitulace úkolů (Karamela) 1 

2. Granty MHMP a dotace na vzdělávání (Napo) 1 

3. Poděkování (Dáša) 2 

4. LŠ Plšík (Karamela) 2 

5. Dotace MŠMT (Karamela) 2 

6. Kolečko okresů 3 

7. Různé (Napo) 3 

 

Úkoly: 

[7] Karamela: Předá podnět k dřívějšímu stanovování členských poplatků Máje. 

[7] Napo + kancelář: Zajistit doplnění všech možných věcí k zapůjčení na web. 

1. Připomínky k zápisu a rekapitulace úkolů (Karamela) 

K minulému zápisu nebyly žádné připomínky. Úkoly: 

Karamela: Aktualizaci webu Nik provedl. (Karamela děkuje.) 

Rocky a Chobot: Zpráva ze SZ a vyúčtování bylo dodáno. Viz příloha zápisu. Připomínky - doplnit vyhodnocení cíle a 
případně doporučení pro další pořadatele, vyúčtování podle kapitol rozpočtu. 

2. Granty MHMP a dotace na vzdělávání (Napo) 
Bylo podáno celkem 226 projektů, které žádají o téměř 13 milionů korun. Vyskytlo se několik technických problémů 
s odevzdáním grantů, ale ty bylo možné vyřešit ve spolupráci se dodavatelskou IT firmou  a  MHMP. 

O nových smlouvách ke klubovnám je třeba vyjednávat každý rok včas tak, aby je bylo možné přiložit k žádosti. 
Podobně je třeba včas získat faktury za energie. 

Podnět: Dříve spustit systém na odevzdávání žádostí. 
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Napo: Spustit systém na odevzdávání žádostí dřív nebo případně si dříve stahovat formulář na vyúčtování může být 
riskantní, protože se ještě může na poslední chvíli změnit. 

Podnět: Ověřit, jak je to s pravidelnou činností jednotek, které sami nemají členy (SI, okresy) a žádostmi o grant. 

Vyúčtování grantů za rok 2017 je třeba odevzdat do konce ledna, a to včetně vracení peněz. 

Probíhají reklamace vyúčtování z roku 2016 – obvyklé námitky: nedodržení limitu 3000Kč, přestože nebyl v zadání 
grantů; nečitelnost skenovaných dokladů daná často nízkým rozlišením, aby se daly nahrát; nižší počet osob na 
výpravě daný nízkým obnosem Kč k vyúčtování (formulář neumožňuje nižší částku …). 

Napo učiní dotaz na MHMP, kdy bude k dispozici formulář vyúčtování 

 
Grant na vzdělávání, který Praha dostala od MŠMT (celkem 40 000, z toho 20 000 určeno pro Gemini a 20 000 pro 
zbytek): Je možné z něj proplatit účast na vůdcovských kurzech úhradou nákladů vzniklých v období 20.6.2017 
(schválení rozhodnutí Radou HMP) do 31.12.2017. Kdo má doklad, může o proplacení požádat na email pražské 
kanceláře. Je možné požádat i za středisko nebo okres, které již účastnický poplatek proplatili a ty budou moci 
účastnický poplatek přefakturovat na kraj. Více o podmínkách viz článek na praha.skauting.cz. Požádat je třeba na 
email kancelar@praha.skauting.cz do 6. 11. a doklady dodat do konce listopadu. 

3. Poděkování (Dáša) 
Termín Poděkování 2018 stanoven na 6. prosince 2018. 

Pro Poděkování 30. 11. 2017 zamluven Skautský institut, kde Poděkování pravděpodobně opravdu proběhne, protože 
jiné prostory jsou již dlouho rezervované. Akce bude jako dříve slavnostního rázu, dramaturgie večera se ale pořád 
zvažuje. Prostory SI jsou omezené. Kolika lidem budou okresy děkovat/kolik jich plánují pozvat: 

Praha 2: 5/5 

Praha 3: 5/5 

Praha 4: 5/? 

Praha 5: 5/5 

Praha 6: neví  

Praha 8: 2/6 

Praha 10: 3/10 

KD: 1/5 

Pozvánky budou zaslány elektronicky a poštou na okresy podle nahlášených počtů. Počet je případně ještě možné 
nahlásit/potvrdit na email kancelar@praha.skauting.cz. 

4. LŠ Plšík (Karamela) 

LŠ má málo zájemců, proto letos neproběhne a pravděpodobně se transformuje do střediskového minima. 

5. Dotace MŠMT (Karamela) 

Probíhá kontrola od MŠMT, a proto je třeba dodat seznamy účastníků na dotovaných akcích v roce 2014. Ti, kterých se 
to týká, dostali informaci, že mají do 3. 10. do 10:00 dodat seznam účastníků (s datem narození a bydlištěm), případně 
oznámit, do kdy dodají. Údaje musí odpovídat odevzdanému vyúčtování. 

Pokud by někdo měl dotaz k vyúčtování dotací MŠMT, ať se ozve co nejdříve 

Je třeba dát pozor na limity na kancelářské IT přístroje. 
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6. Kolečko okresů 
• Praha 10: Otázka co se udělá dál s rušením střediska Bílý vlk? Dále prosí o doplnění webu půjčovny o 

všechny věci, které má kraj k zapůjčení vč. děrovačky a plackovače. C 

• Praha 9: Prosí o dodání dekretu pro bratra Hlaváče. 

• Praha 6: Připravují okresní rádcovský kurz. 

• Praha 5: Připravují okresní rádcovský kurz okolo 17. listopadu a také okresní setkání. 

• Praha 4: Rocky zdraví! 

• Praha 3: Příště by se mohlo krajské kolo závodu konat v jiném termínu, než je vodácké setkání. 

• Praha 2: Pořádají vůdcovský a čekatelský kurz „Mrsk mrsk“. Mají velký počet účastníků. 

7. Různé (Napo) 
• Celostátní kolo SZ – hlídky Maníci a Plejády a Rajky skončili druzí. Účastnické poplatky kraj proplácí. 

• Napříč Prahou – přes Tři jezy (Zpráva od Hvězdáře) 

• Zúčastnilo se 193+1073 = 1266 lodí (závod+splutí), to odpovídá necelým 4 tis. účastníkům.  Vlastní 
závod byl největší v historii. Při vlastní akci dobrovolně pomáhalo na 90 skautů bez nichž by akci 
nebylo možné realizovat. 

• Fotky: http://3jezy.skauting.cz/fotogalerie  

• reportáž v hlavních zprávách ČT: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116288835-z-
metropole/217411058230039/video/571881 

• Zvláštní poděkování patří Žabce, která prostřednictvím plakátové kampaně akci do Prahy uvedla jako 
skautský závod. 

• Napo děkuje za přípravu Tří jezů Hvězdářovi i všem, kteří pomáhali. 

• Členské poplatky – výše poplatků na ústředí 260 Kč za člena s časopisem a 220 Kč za člena bez časopisu. 
Poplatek byl navýšen o 15 Kč především kvůli strategickým tématům, kterých se řeší mnoho současně, a také 
kvůli chystaným publikacím. Poplatek Praze bude stanoven na příští PRJ na základě dlouhodobějšího strategie. 

• Některá střediska stanovují poplatky pro rodiče už v září, a proto by bylo dobré znát výši odvodů na 
ústředí a kraj dříve. Podnět bude předán Máje k předání do Náčelnictva. 

• Další zprávy z ústředí: navýšení příspěvků z fondu nemovitostí. 

• Setkání hospodářů (7. 10.) a fundraiserů (8. 10.) v Pardubicích – ještě jsou volná místa … 

• SeVýz (Setkání výchovných zpravodajů (20. – 22. 10.) v Pardubicích 

• Mediální seminář (10. – 12. listopadu) – platí nabídka kraje, že proplatí účastnický poplatek a cestu. 

• Skautský vizuální styl prakticky II (17. 10 V 18:00 v Pracovně v Praze) – organizuje Nik s Lupenem 

• Rumpál: Navrhuje nákup chobotnice.  Posledně avizovaný odkaz už byl vyprodaný, hledáme další tipy 
na podobný stan … 

• Lazebník: Byl spuštěn web kmene dospělých https://kmendospelych.skauting.cz/ 

Úkoly: 

Karamela: Předá podnět k dřívějšímu stanovování členských poplatků Máje. 

Napo + kancelář: Zajistit doplnění všech možných věcí k zapůjčení na web. 

 

Zapsala: Hana Märzová       Schválila: Lukáš Pechoušek 


