
Junák – český skaut, kraj Praha, z. s. 
   Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1 

praha.skauting.cz 

 

 

 

Zápis z jednání krajské rady dne 1. 10. 2018 

1/4 

Zápis z jednání krajské rady dne 1. 10. 2018  

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): 

Hana Bejčková – Karamela (předsedkyně), Lukáš Pechoušek – Napo (1. místopředseda), Klára Škvorová – Kl (2. 

místopředsedkyně), Vít Henych – Bobr (volený člen), František Šereda – Moulin (volený člen), Dagmar Brabcová (volená 

členka), Petr Brabec – Juan (volený člen), David Černý (volený člen), Dominik Bláha – Nik (volený člen), Jan Petera – 

Slimák (Praha 2), Jan Peroutka - Rocky (Praha 4), Zbyněk Kocman (Praha 5), Vojtěch Čech - Scrivi (Praha 8), Martin 

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

hosté: Kateřina Hrdličková - Matýsek 

program: schválen dle zaslaného návrhu 

předsedající: Klára Škvorová - Kl      zapisující: Hana Bejčková (Karamela) 

termín příští rady: 5. 11. 2018 

Obsah 

1. Připomínky k zápisu, úkoly .............................................................................................................................. 1 
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Úkoly: 

[3] Všichni členové rady: Zaslat fotky z minulých ročníků Poděkování a případně i dalších krajských akcí. (do 5. listopadu 

2018) 

1. Připomínky k zápisu, úkoly  

Připomínky k zápisu nejsou. Úkoly byly splněny. 

2. Zpráva o hospodaření za rok 2017 

David představil zprávu o hospodaření za předchozí rok. Kraj měl v minulém roce zisk 290 tis. Kč. Na pozitivní výsledku 

se podílel zejména nárůst členů, úrok ze státních dluhopisů, plánovaný přebytek definovaný jako strategická rezerva a 

nižší náklady na akce (případně jejich zrušení). Více informací najdete přímo ve zprávě o hospodaření kraje za rok 2017, 

která je přílohou zápisu.  
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Usnesení 2018-26 

Krajská rada schvaluje odpis pohledávky za Union bankou ve výši 20 tis. Kč. 

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou 

 

Usnesení 2018-27 

Krajská rada schvaluje zprávu o hospodaření 2017 v předloženém znění. 

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou 

3. Členské příspěvky na rok 2019 

David navázal na zprávu o hospodaření a z důvodu rostoucí členské základny a úsporných projektů navrhl snížit členský 

poplatek pro kraj na 65 Kč. Zároveň informoval radu o výši členských poplatků pro ústředí, které jsou o 15 Kč vyšší než 

v letošním roce (275 Kč na člena s odběrem spolkového časopisu a 235 Kč na člena bez odběru spolkového časopisu). 

Z diskuze: 

 Rocky nechce zatěžovat střediska více než v minulých letech, takže co nesníží kraj, sníží okres. Je nějaký odhad, 

jak bude postavený rozpočet kraje na další rok? 

 David reagoval, že není důvod na zvýšení a nerad by zvyšoval, jen protože zvyšuje ústředí. V příštím roce víme 

o větším nákladu na jamboree. 

 Karamela upozornila, že nelze dlouhodobě jen snižovat poplatky a je třeba o tom se středisky mluvit, aby jednou 

za čas navýšila více, nebo každý rok trochu. Považovala by za vhodné, aby ústředí připravilo alespoň přibližný 

výhled poplatků, aby s tím střediska mohla pracovat. 

 David si myslí, že střediska mají být na drobné navýšení připravena, ale navýšení o 70 Kč by poznali leckde. 

 Praha 4 má dva důvody pro dorovnávání poplatku. Chtějí, aby střediska měla prostor sama stanovit si poplatek 

a okres má dostatečnou rezervu a příjem, aby mohl snížit. 

 Slimák si myslí, že s daným přebytkem z loňského roku by bylo možné snížení i o 10 Kč a to i kdybychom v 

budoucnu měli navyšovat o 10 či 20 Kč.  

 Lazebníka by zajímalo, jaké poplatky platí členové v oddílech. 

 Scrivi podporuje návrh apelovat na ústředí, aby řeklo výhled do budoucna, aby to nebylo najednou tolik, jako 

například 70 Kč. 

 Bylo by dobré vědět o případném větším navýšení poplatků více dopředu, protože některá střediska vybírají 

poplatky v září bez znalosti výše ústředních. 

Z orientačního hlasování o poplatcích 60, 65 a 70 Kč bylo nejvíce hlasů pro 65 Kč. 

Usnesení 2018-28 

Krajská rada stanovuje členský poplatek na rok 2019 na 65 Kč. 

Usnesení bylo přijato. Pro: 12 

 

Usnesení 2018-29 

Ve světle tempa růstu členských příspěvků ústředí a s rámcovou znalostí diskuze o členských příspěvcích na Náčelnictvu 

(návrh na zvýšení i o 70 Kč) kraj navrhuje ústředí, aby stanovilo plán výše poplatků (nebo alespoň jejich rozmezí) pro 

delší období než 1 rok. ZOJ zatím kalkulují zářijové příspěvky s navýšením o 5 Kč a každé další zvýšení příspěvku snižuje 

příspěvek jednotce. 

Usnesení bylo přijato. Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 2 
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4. Dotace MŠMT 2018 – vyúčtování 

Vyúčtování dotací bude probíhat obdobně jako v minulých letech. Střediska formuláře dot v2 nahrají do sběrného 

systému, kde je bude asistentka a revizní komise kraje kontrolovat. Systém je nastaven tak, že první kontrolující napíše 

„OK” (pokud je vyúčtování v pořádku), aby druhý věděl, že po své kontrole může vyúčtování označit zeleně. Zelené 

označení je signál pro okres i jednotku, že takto lze formulář odevzdat na kraj. 

Informační článek s aktuálními informacemi je na pražském webu. Dotazy lze zasílat na e-mail 

kancelar@praha.skauting.cz. 

Okresy měly letos nově nahlásit rozdělení peněz na akce a provoz (bude uvedeno závazně v rozhodnutí) a zároveň 

odpovědnou osobu za jejich okres, se kterou bude kraj komunikovat. David vyzval okresy, aby letos byly při vyúčtování 

pečlivé a odpovědné, protože je to vzhledem k personálnímu oslabení potřeba více než v minulých letech. 

Rozdělení dotací mezi akce a provoz a odpovědná osoba za okres: 

 Praha 2 - vyúčtují jen provoz, odpovědný je Slimák 

 Praha 3 - pošlou informaci e-mailem 

 Praha 4 - zaslali e-mailem, odpovědná je Matýsek (Kateřina Hrdličková) 

 Praha 5 - pošlou informaci e-mailem, odpovědný Škebloň (Jakub Martínek) 

 Praha 6 - pošlou informaci e-mailem 

 Praha 8 - vyúčtují jen provoz, odpovědná je Zuzka Dobešová 

 Praha 9 - vyúčtují jen provoz, odpovědný je Thorin 

 Praha 10 - pošlou informaci e-mailem, odpovědný je Rumpál 

5. Hodnocení kvality kraje 

Rada rozhodla o sporných bodech v hodnocení kvality kraje. Moulin poděkoval všem za jejich individuální hodnocení. 

Výsledky jsou k dispozici ve skautISu. 

6. Asistentka kraje 

Proběhly pohovory na novou asistentku kraje, dohodli jsme se na spolupráci s Kateřinou Kočovou - Krtkem. 

Karamela poděkovala všem za sdílení inzerátu a pomoc při hledání. 

7. Poděkování 

Akce proběhne 6.12., zatím byla zaslána informace o termínu zvaným za kraj a budeme rádi, pokud i okresy začnou o 

termínu informovat. Předpokládáme 5-10 hostů za okres. 

Dáša požádala všechny, aby zaslali fotky z minulých ročníků, rádi bychom je využili na jubilejním 10. ročníku. 

Úkoly: 

 Všichni členové rady: Zaslat fotky z minulých ročníků Poděkování a případně i dalších krajských akcí.  

https://grantypraha.skauting.cz/dotace/
https://grantypraha.skauting.cz/dotace/
https://praha.skauting.cz/dotace-a-granty/
mailto:kancelar@praha.skauting.cz
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8. Různé 

Bobr předložil projekt čekatelské zkoušky Tři věže, který je přílohou zápisu. 

Usnesení 2018-29 

Krajská rada schvaluje pořadatelství zkoušek Tři věže podle předloženého projektu. 

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

Napo informoval o podání grantů na MHMP. Celkem šlo o 223 projektů v celkové výši 14 mil. Kč. 

 

 

 

Zapsala: Hana Bejčková       Schválila: Klára Škvorová 


