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Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1

praha.skauting.cz

Zápis z jednání krajské rady dne 5. 2. 2018 

místo konání: Senovážné náměstí 24, Praha 1, 110 00 čas konání: 18:00–20:15

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

Lukáš Pechoušek – Napo (1. místopředseda), Klára Škvorová – Kl (2. místopředsedkyně), Petr Brabec – Juan (volený
člen),  Vít Henych  – Bobr (volený člen), František Šereda – Moulin (volený člen), Dagmar Brabcová (volená členka),
David Černý (volený člen), Jan Petera – Slimák (Praha 2),  Pavel Coufal - Chobot (Praha 3), Zbyněk Kocman (Praha 5),
Vojtěch Čech -Scrivi (Praha 8), Tomáš Petřík - Fido (Praha 9).

hosté:  Mariana Ermlová (Mája)

program: schválen dle zaslaného návrhu

předsedající: Lukáš Pechoušek (Napo) zapisující: Hana Märzová (Bivojka)

termín příští rady: 5. 3. 2018

Program
1. Zastupování v Náčelnictvu (Mája) 1
2. Krajské kolo ZVAS (Dáša, Slimák) 2
3. Vyhláška k dotacím (David) 2
4. Zimní přechod Brd (Napo) 2
5. Registrace (Moulin) 2
6. Závěrečná zpráva k Poděkování (Dáša) 3
7. Kolečko okresů 3
8. Různé 3

1. Zastupování v Náčelnictvu (Mája)

O víkendu proběhne zasedání  Náčelnictva a v průběhu roku pak dalších pět.  Mája může na vyžádání  poslat plán
Náčelnictva.  Seznam materiálů, které budou projednávány tento víkend, Mája už poslala. Materiály posílá na vyžádání.
Potřebovala by znát mantinely, ve kterých má za PRJ vystupovat.

Podle Davida je dobré, aby Mája posílala vždy seznam témat - posílat všechny materiály je zbytečné.

Dále bylo probráno téma výběrového řízení na starostu, které se v současnosti v Náčelnictvu chystá. Mája vysvětlila, že
se má jednat o způsob, jak jmenovat nového starostu.

Scrivi: Důležitější, než rychlost uspořádání výběrového řízení, je jeho kvalita, nastavení vhodných pravidel.

Proběhla další diskuse o odměňování starosty a zaměstnanců KÚJ. Starosta by měl být odměňován alespoň na úrovni
průměrného platu ředitelů pražských příspěvkových organizací, spíše lépe. Bylo by dobré, aby se PRJ postavila za spíše
vyšší ohodnocení starosty.

Dále Mája představila postup projednávání návrhu nových šátků a základní informace o navrhovaných změnách.
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2. Krajské kolo ZVAS (Dáša, Slimák)

24. ledna proběhla schůzka organizačního týmu. Téma bude Sněhurka a sedm trpaslíků. Závod proběhne na Červeném
Hrádku, a to od pátku do soboty, případně bude možnost zůstat do neděle, kdy bude připraven doprovodný program.
Bude zajištěna doprava autobusem z Benešova na Červený Hrádek. Velitelem závodu bude Martin Adámek – Rumpál,
hlavním rozhodčím bude Václav Nehasil, hospodářem Jan Petera – Slimák. Postupový klíč bude zvolen na příští radě–
organizační tým se rozhoduje  mezi 4 a 5.

Do 15.3. musí dát organizační tým dát vědět podrobnosti o konání krajského kola ústřednímu štábu ZVaS.

Usnesení 2018-05:

Krajská rada Junáka schvaluje jako velitele krajského kola Závodu vlčat a světlušek pro rok 2018 Martina Adámka
– Rumpála.

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou.

3. Vyhláška k dotacím (David)

Dosud nebyl stanoven termín, jak dlouho může revizní komise kontrolovat odevzdané formuláře a jak rychle je musí
jednotky odevzdat. David otevírá možnost, že jednotky budou dot_v2 odevzdávat okresům naskenované a předsedové
okresů je budou pouze parafovat.

Odevzdání  vyúčtování  v  elektronickém  systému:  do  23.  listopadu.  Kontrola  revizní  komise:  do  4.  12.  Odevzdání
vyúčtování ve dvojím vyhotovení kraji: do 15. 12.

Další termíny viz přiložená vyhláška.

Pokud  se  RK  KRJ  zpozdí  s kontrolou,  stanoví  jednotce  nový  termín  pro  odevzdání  tak,  aby  lhůta  byla  alespoň
sedmidenní. Pokud se zpozdí s odevzdáním jednotka, může předseda PRJ snížit jednotce dotaci na další rok až o 20 %.

Usnesení 2018-06:

Krajská rada Junáka schvaluje vyhlášku 2018/2 k dotacím kraje Praha v dodaném znění.

Pro: 10. Proti: 1. Zdržel se: 1.

4. Zimní přechod Brd (Napo)

Akce proběhla  v obvyklé podobě. Účast byla také poměrně standardní (přes 40 jednotek). Napo děkuje všem, kteří
pomáhali s organizací: středisku Athabaska za přípravu občerstvení, Dáše za organizaci, středisku Ostříž za vztyčení
vlajky, Juanovi a Athabasce za převoz stožáru vlajky,  Chobotovi za troubení na polnici.

Pro příští 50. ročník Dáša opět prosí středisko Athabaska o přípravu občerstvení. 

Termín: 26. ledna 2019. 

K jubilejnímu ročníku by bylo  vhodné připravit  něco slavnostního.  Chobot  navrhuje,  aby někdo připravil  pražskou
Brděnku, kterou dostane každý. Každý by také mohl dostat placku, nášivku nebo šátek. Měly by být připraveny aktivity
pro jednotlivce a možná i pro skupiny. Ty by mohly probíhat i cestou (např. ukrýt na možné trasy kešky nebo poslat
úkoly  jednotkám  předem).  Dále  by  mělo  být  připraveno  nějaké  vhodné  vystoupení  (živý  obraz?).  Mělo  by  být
připraveno ozvučení nebo alespoň megafon (Slimák ho nabízí). Pro zpěv hymny by bylo vhodné určit několik dětí-
zpěváků, kteří budou předzpívávat. 

5. Registrace (Moulin)

Praha 8 už registraci ve skautisu odevzdala. Termín pro odevzdání okresů je do 14. 2. Peníze posílají okresy do 14. 3.  
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6. Závěrečná zpráva k Poděkování (Dáša)

Dáša předložila závěrečnou zprávu akce Poděkování 2017, přiložené k zápisu, která shrnuje přípravu, průběh a
zpětnou vazbu akce. Oproti plánovaným nákladům došlo k ztrátě 2322 Kč, způsobené zejména vyššími náklady na
materiální zabezpečení akce a nájmem v SI.

Usnesení 2018-03:

Krajská rada Junáka schvaluje závěrečnou zprávu k akci Poděkování 2017 v předloženém znění.

Schváleno optickou většinou.

7. Kolečko okresů

� Praha 5: Plánují školení na GDPR. 

� Praha 9: chystají zdravotní kurz

� Praha 3: Nic.

� Praha 6: Začaly semináře pro vedoucí a rovery. Zatím proběhl seminář o nenásilné komunikaci.

� Praha 4: Nepřítomna.

� Praha 10: Nepřítomna.

� Praha 2: Společenský večer byl velmi úspěšný, budou plánovat další ročník. Uvažují o přesunutí plesu opět do
KD Ládví. Úspěšně dokončili vůdcovský kurz Mrsk mrsk. Dekrety byly předány ve Skautském institutu.

� Praha 8: Nic.

8. Různé

Napo: Bylo odevzdáno vyúčtování grantů MHMP. Z přidělených téměř 8,5 milionů Kč se téměř 1 milion Kč vracel.

Napo: V březnu nás čeká schvalování změn Hospodářské vyhlášky. Schvalovat by se měl také Nikův připravovaný
projekt soustředění oddílových rad.

Zapsala: Hana Märzová Schválil: Lukáš Pechoušek
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