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Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek 
 
 
 
Termín: 6. října 2016 v 17:30 
Místo: Okresní klubovna, Kostikovo náměstí 638, Frýdek-Místek 

 
Přítomni: 
br. Rostislav Přidal – Chrosťa  812.01 – předseda ORJ Frýdek-Místek 
ses. Irena Krejčí – Amazonka  812.05 – místopředsedkyně ORJ Frýdek-Místek   
ses. Ema Bortlíčková – Emík  812.02 – vedoucí střediska   
br. Radek Macháč – Taťka   812.04 – vedoucí střediska  
br. Martin Sulek – Hastrman   812.05 – vedoucí střediska  
br. Tomáš Stolín    812.06 – vedoucí střediska 
ses. Hana Kubalová    812.07 – zástupce vedoucího střediska 
br. Petr Vlček - Baňka    812.09 – vedoucí střediska 
br. Tomáš Berka – Toman   812.10 – vedoucí střediska 
br. Jan Jošek – Jája    812.05 – volený člen rady 
 
Omluveni: 
 
 
Přítomno 9 z celkového počtu 10 členů rady. Rada byla usnášeníschopná. 

Hosté: 
br. Tomáš Krejčí    812.05 – hospodářský zpravodaj ORJ FM  
br. Michal Břežek – Herr Flick  812.01 
ses. Mariana Wursztovová – Bzutka  812.01 

  br. Jaroslav Polách – Finanz   812.04 – předseda revizní komise 
  ses. Karla Tomisová    812.05 
------------------------------------------------------------- 
 
 

1) Sněm ORJ  
• 27.11. 2016, Lidový dům, 10:00 – 15:00 
• 1 delegát na dokončených 25 členů střediska + vedoucí střediska z titulu funkce + Volený člen ORJ 

+ statutáři okresu. Delegáti budou informováni. 
• Termín podávání návrhů na usnesení sněmů a podání návrhů na kandidaturu do 6.11.  
• Návrh programu: 

 Ověření schopnosti sněmu se usnášet 
 Schválení programu a pravidel jednání 
 Správa kandidátní komise a určení lhůty pro podávání pilných návrhů na kandidaturu 
 Správa z činnosti ORJ a zpravodajů za poslední volební období  
 Schválení pilných návrhů delegáty 
 Představení kandidátů  
 Volba volební komise 
 Definitivní kandidátky 
 Volby 

Předsněmovní diskuze a návrhy usnesení (podpora výchovné činnosti, strategie Junáka do 
roku 2022, dospělí v organizaci, měnící se společnost a Junák – český skaut v ní) 
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 Sčítání hlasů  
 Oznámení výsledků voleb 
 Potvrzení regulérnosti voleb usnesením sněmu 
   

Kandidátní komise –  ORJ FM jednomyslně schválila a tím jmenovala do kandidátní komise následující 
osoby: 
 
Předsedkyně: ses. Ema Bortlíčková – Emík 
Br. Tomáš Berka 
Br. Tomáš Stolín 
Br. Martin Sulek – Hastrman 
Br. Petr Vlček - Baňka 
 
 
Volební komise – 2 členy navrhuje ORJ, další 3 se volí přímo na sněmu 
 
Usnesení: ORJ FM jednomyslně navrhuje do volební komise následující osoby: 
 
Ses. Radmila Sulková – Žába 
Ses. Karla Tomisová - Kája 
 
2) Dotace: - pro střediska – viz příloha – termín vyúčtování do 15.11. 
 
Br. Tomík navrhl, aby se pro rok 2016 podíl okresu 20% neodebíral z nadstavby dotace, ale rozpustil dále na 
střediska.  
Usnesení: ORJ FM bere na vědomí rozdělení dotace nadstavby.  Pro rok 2016 bez podílu pro okres.  
Br. Tomík dále informoval, že se počet lidí bez kvalifikace se snížil a je to tak velmi příznivou zprávou.  
 
 
3) ČERV: – listopad 11.-13 a 18.-20, 600 Kč, 12+, Pocheň a Havířov, Termín přihlášek do 22.října 
Br. Taťka nadnesl dotaz, zda by bylo možné kurzovné proplácet ze středisek. Dotaz bude vznesen na krajské 
radě. Kurz ČERV je v letošním roce dotován z projektu MSK a tedy ne MŠMT.  
 
4) Dotace: - nákup okresního nábytku - viz minulá debata na ORJ 
Návrh:  
Nábytek do okresní klubovny 
Konferenční židle – 20 kusů (11 členů rady + hosté + rezerva) 604 Kč (12 080 Kč) 
http://www.manutan.cz/cs/mcz/konferencni-zidle-iso-black 
Stůl (užší a skládací) – 2 ks 2 540 Kč (5 080 Kč) 
http://www.manutan.cz/cs/mcz/skladaci-stoly-primus-1141094 
Skříň – dle rozměrů (na tiskárnu a ostatní dokumenty a vybavení) – cca 6 000 Kč 
Okresní sklad – regály - 3 ks po cca 1 000 Kč 
 
Usnesení: ORJ FM jednomyslně schválila nákup nového okresního nábytku dle návrhu. Starý nábytek se 
využije na Pochni.  
 
5) Informační kolečko a ostatní: 
 
01: chystají sněm, zřejmě bude nové vedení střediska 
02: proběhl Freever  
04: 15.10 proběhne střediskový sněm  
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05: Nový střediskový vedoucí – Martin Sulek – Hastrman a zástupkyně Karla Tomisová, vznikl nový oddíl – 
klub rodinného skautingu 
06: Stále staví klubovnu, kolaudace by měla být v listopadu – zřejmě se nestihne 
07: Proběhl sněm, vedoucí i zástupce zůstávají 
09: Proběhl sněm, vedoucím se stal Petr Vlček - Baňka 
10: Proběhl sněm, vedoucí i zástupce zůstávají. Nově začali pracovat s benjamínky.  
 
Další rychlé info: 
-  21. - 23.10.  proběhne sněm kmene dospělých 
-  Upozorňujeme na povinnost pro jednotky vedoucí podvojné účetnictví vložit do SkautISu Rozvahu a  

Přílohu k účetní uzávěrce dle Směrnice ke zveřejnění účetní závěrky za roky 2014 a 2015 
- Na okres Frýdek-Místek v roce připadlo pořadatelství výstupu na Ivančenu 
 
Příští rada 1. 12 .2016 v 17:30 
 

 
Zápis zhotovila: Amazonka 


