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ZÁPIS Z OKRESNÍ RADY ZE DNE 23. 1. 2018 

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

(CV), Ludvík Čanda – Luďa (Kadaň), Markéta Čečrdlová (Kl.), Martin Štíbr – Chico (Žatec), Roman 

Kotýnek – Kid (Ji), 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), Pavlína Jakabová – Trpaslík (CV), 

 Neomluveni:  

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

1. Registrace 2018 
Do 31. ledna uzavřou střediska registraci ve SkautISu, peníze musí poslat okresu do 28. února 
 
ORJ vzala na vědomí, že 

- Vedoucí oddílu 422.01.009 (Chomutov, 9. oddíl Lamy) nemá platnou kvalifikaci vůdcovská 
zkouška (jedná se o klub oldskautů) 

- Zástupkyně vůdkyně oddílu 422.01.001 (Chomutov, 1. dívčí oddíl Trojlístek) nemá platnou 
kvalifikaci vůdcovská zkouška (nově jmenována do funkce v září 2017, k vůdcovské 
zkoušce se připravuje v letošním roce) 

- Zástupce vůdce střediska 422.05 (Kadaň) nemá platnou kvalifikaci vůdcovská zkouška 
(vůdcovských zkoušek se nemohl zúčastnit pro dlouhodobou nemoc) 

- Středisko 422.03 (Klášterec nad Ohří) má méně než 3 oddíly (pozn.: výjimka platí pro 
střediska ve městech, která mají méně než 10 tis. obyvatel. Klášterec má 14,5 tis. 
obyvatel, výjimka se na něj tudíž nevztahuje; jedná se však stále o malé město, středisko 
má v současné době nedostatečné prostory. Středisko má však potenciál – nyní usiluje o 
vhodnější prostory, po jejich získání se očekává nárůst členské základny) 

- Zástupce vůdce oddílu 422.03.001 (Klášterec nad Ohří, oddíl Modrý kvítek) nemá platnou 
kvalifikaci vůdcovská zkouška (v současné době se na její složení připravuje) 

a uděluje daným OJ výjimku – usnesení jednomyslně schváleno 

2. Rozpočet 2018 
Viz příloha – jednomyslně schválen 

3. Rádci v okrese a práce s nimi, Vzdělávací kurzy 
Trpaslík jako výchovná zpravodajka okresu pošle okresem e-mail a všechny prosí o odpověď 

4. Kurzy ZZA  
Některá střediska projevila zájem o účast svých členů na kurzu ZZA – vedoucí středisek pošlou 
do 14. února Máše, kolik potřebují lidí, Máša se následně spojí s Červeným křížem  
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5. Rádcovské kurzy 
Trpaslík se ptá, jestli opravdu není v okrese zájem o uspořádání rádcovského kurzu 
V Teplicích bude otevřen RK Prométheus – Maky doporučuje – do 14. února přihláška, 
2 víkendy – v březnu a dubnu 
Pokud budeme pořádat okresní rádcovský kurz, je třeba do 15. dubna nahlásit na kraj 
předpokládaný počet osobodnů, aby se požádalo o dotaci 
Aktuální by bylo uspořádání na podzim – Maky by měla zájemce 
Maky je ochotna pomoct s realizací 
Všichni pošlou Trpaslíkovi předpokládaný počet zájemců o rádcovský kurz 

6. Zprávy z KRJ 
Žádosti na volné akce lze nově posílat pouze do konce února – všechny budou schváleny na 
březnové KRJ – krajská dotační vyhláška i formulář žádosti je na krajských stránkách v sekci 
dotace 
V konverzaci o rušení okresů došlo ke shodě, že ideální varianta bude hybrid, tj. zachování 
okresů Chomutov, Most a Děčín, ostatní okresy budou zrušeny a nahrazeny oblastmi – stále se 
připravuje způsob fungování, střediska budou průběžně kontaktována ohledně vyjádření  
Yankee stále žádá o nafocení družinových, oddílových i střediskových vlajek – z obou stran 
(historické i současné) 
Nový krajský mediální zpravodaj – Králík 
Máme novou účetní, hledá se hospodář – bude oslovena Áťa z Litoměřic – spojení obou funkcí 
(placená fce) 
KRJ se bude snažit konat jednání v menších městech 
23. – 25. března SeKáČ v Jiřetíně pod Jedlovou 
21. – 23. 9. Krajské Jamboree, pravděpodobně v Mostě na Matyldě 

7. Okresní akce 
3. 2. 2018 Potlask – stále málo přihlášených, prosíme o šíření; lístky jsou oficiálně k dispozici 
do 25. ledna (nejzazší termín je sobota 27. ledna, poté je nutné nahlásit konečný počet 
účastníků majitelům Bizona) 
17. 3. 2018 Kreativ – Trpaslík pošle e-mailem zvadlo a prosí o jeho šíření 

Příští ORJ bude svolána dle potřeby 

Zapsala: Jana Hejnová - Najča 



Junák - český skaut, okres Chomutov

Registrační poplatky 15 000,0 Kč       

Dotace - MŠMT -  Kč                   

Úroky 4,0 Kč                 

Kreativ - UP + dotace (1:1) 4 000,0 Kč         

Žirafa - UP + dotace (1:1)

Cestovné 500,0 Kč             

Telefonní poplatky -  Kč                   

Ostatní služby 500,0 Kč             

Poplatky bance 500,0 Kč             

web stránky 1 278,0 Kč         

aktualizace AVG (na dva roky) 235,0 Kč             

Okresní kolo ZVaS 3 000,0 Kč         

Kreativ 4 000,0 Kč         

Žirafa

WMW (50 Kč/dítě) 5 000,0 Kč         

Zdravotnický kurz (1000,-- Kč/osoba; 500,-- Kč/doškolení) 9 500,0 Kč         

Rezerva 726,0 Kč             

Příjmy 19 004,0 Kč       

Výdaje 25 239,0 Kč       

Hospodářský výsledek -6 235,0 

Sestavil: Martin Štíbr - 23.1.2018 / Schválila: Okresní rada Junáka 23.1.2018

    Rozpočet 2018      

Příjmy

Výdaje


