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ZÁPIS Z OKRESNÍ RADY ZE DNE 31. 10. 2017 

Přítomni: 

 Členové rady s hlasem rozhodujícím: Lenka Kotýnková – Máša (Ji), Zbyněk Nejezchleba – Boiler 

(CV), Markéta Čečrdlová (Kl.), Martin Štíbr – Chico (Žatec), Roman Kotýnek – Kid (Ji), Pavlína 

Jakabová – Trpaslík (CV), Markéta Gärtnerová – Maky (CV), Jana Hejnová – Najča (CV), Adam 

Zwettler – Áďa (CV) 

 Členové rady s hlasem poradním:  

 Ostatní / hosté:  

Nepřítomni: 

 Omluveni: Jiří Gärtner – Čáp (CV), 

 Neomluveni: Ludvík Čanda – Luďa (Kadaň), 

Rekapitulace: počet členů rady s rozhodujícím hlasem je 9 z 11, rada je usnášeníschopná. 

1. Registrace 

Výše odvodů registrace na okres pro rok 2018 je stanovena ve výši 30,- Kč / osobu – 
jednomyslně schváleno 

2. Okresní kolo ZVaS 

Krajské kolo pořádá Ústí nad Labem – netýká se nás 
Okresní kolo pořádá Klášterec nad Ohří 
Předběžný termín 12. května 2018 

Okresní kolo musí být uskutečněno nejpozději do 13. května – Markéta do konce listopadu 
stanoví konečný termín 

3. Okresní akce 

3. února – Potlask v Bizonu – podrobnosti budou dodány, letos bude změna v jídle: namísto 
výběru jídla jako v minulosti bude jídlo formou rautu 
24. února – Zlatý uzel 

17. března – kreativní sobota 
28. dubna – 1. května – Májovka – pravděpodobně se pojede až v sobotu ráno, začínat se bude 
obědem, abychom nepřijeli večer do zimy; pokud dostaneme dotaci od kraje i od okresu, bude 

cena cca 340,- Kč bez cesty – ORJ souhlasí, aby ORJ přispěla každému účastníkovi 
z chomutovského okresu 50,- Kč – jednomyslně schváleno 

4. Zdravotní kurz 

Chico ověří, jestli se dělala přefakturace na střediska, pokud ne, pošle ji co nejdříve, aby se ke 
střediskům dostala do konce roku 
Máša pošle Chicovi jména účastníků, včetně střediska, ze kterého pocházejí 

5. Pozemek k pronájmu 
Dostali jsme nabídku pronajmout si zdarma prostor pro tábor kousek od Perštejna 
Pozemek je pravděpodobně zanedbaný, takže nejspíš nebude vhodný pro jednorázové akce, 

ale pouze na tábor 
Kontaktní osoba: Jan Mrzílek, tel. 736 752 053, 474 683 538, e-mail mrzilek@seznam.cz  
Kid se s pánem domluví a zhodnotí prostory 

mailto:mrzilek@seznam.cz
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6. Hospodářský výkaz 
Ústředí kontaktovalo kvůli chybám v hospodářských výkazech více středisek i okres 

Chybí dokumenty od roku 2014 – je potřeba dodatečně nahrát, protože se zveřejňuje ve 
spolkovém rejstříku – POZOR!!! – už není možné sehnat staré formuláře, u let 2014 – 2015 je 
nutné přepsat hlavičku 
Máša přepošle Boilerovi a Chicovi e-mail, který dostala, k dořešení 

Příští ORJ se svolá dle potřeby 

Zapsala: Jana Hejnová - Najča 


