Junák – svaz skautů a skautek ČR, okres Frýdek-Místek

ev. č. 812

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek
Termín: 13. prosince 2012 v 17:30 (jednání začalo v 17:45)
Místo: Okresní klubovna, Kostikovo náměstí 638, Frýdek-Místek
Přítomni:

Omluveni:

Rostislav Přidal – Chrosťa

- 812.01 – předseda ORJ Frýdek-Místek

Ema Skarková – Emík

- 812.02 – vedoucí střediska (do 19:30)

Radek Macháč – Taťka

- 812.04 – vedoucí střediska (od 17:50)

Martin Václav Sukač – Rádio

- 812.05 – vedoucí střediska

Vladimír Pavlosek – Černobýl

- 812.06 – vedoucí střediska

Pavel Volný – Citron

- 812.07 – vedoucí střediska

Markéta Nováková – Kuči

- 812.10 – vedoucí střediska (do 19:10)

Jindřich Vymětalík – Šťovík

- 812.09 – vedoucí střediska

Přítomno 7 z celkového počtu 8 členů rady. Rada byla usnášeníschopná.
Hosté:

Martin Hapala – Plamen

- 812.01 – hospodářský zpravodaj ORJ F-M

Jaroslav Polách – Finanz

- 812.04 – předseda revizní komise ORJ

Jan Jošek – Jája

- 812.05

Eva Březinová – Sluníčko

- 812.10

1) Rozpočet okresu na rok 2013
Chrosťa s Plamenem představili návrh rozpočtu okresu na rok 2013. Chrosťa navrhl pozměnit návrh
rozpočtu a finančně podpořit bratry Elfa a Drákulu Foldynovy z Pražma za jejich aktivitu v projektu
Skautské století, a to vyhrazením peněz z částky určené na cestovní příkazy.
Návrh usnesení: ORJ schvaluje přidání kapitoly projektu Skautské století, jehož garanty jsou bři.
Foldynovi, s částkou 5 000 Kč a ukládá hospodáři ORJ tuto položku do rozpočtu zapracovat.
Podmínkou pro vyplacení částky je uveřejnění alespoň jednoho článku za měsíc na stránkách
www.skautifm.cz.

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek

strana 1/4

Junák – svaz skautů a skautek ČR, okres Frýdek-Místek

ev. č. 812

Návrh usnesení byl schválen jednomyslně.
Návrh usnesení: ORJ schvaluje návrh rozpočtu včetně změny, která byla přijata výše.
Návrh byl schválen jednomyslně.

Příjmy

Rozpočet junáckého okresu Frýdek-Místek pro rok 2013 v 1.0
Příjmy
Částka v Kč Poznámka

Členské příspěvky

31 500

Dotace z Ústředí

38 429

Nadstavba dotace Ústředí
Dary
Granty
Ostatní
Mandatorní příjmy - dotace
Mandatorní příjmy - nadstavba dotace
Celkem

10 000
100 000
0
0
150 000
50 000
379 929

Předpoklad 900 lidí, odvod na okres je ve výši 35 (?) Kč/osoba
Mírně ponížená, částka však zůstává stejná vzhledem k vyššímu
počtu registrovaných
Předpoklad
Předpoklad

Přerozděluje se střediskům
Přerozděluje se střediskům

Výdaje
Výdaje
Provoz okresu
Účetnictví
Cesťáky
Provoz
Ostatní
Vybavení okresu a jeho obnova
Vzdělávání
Dotace pro podřízení jednotky
Nadstavba dotace pro podřízené jednotky
Fond majetku
Akce
Kapka
Svojsíkův závod

Částka v Kč
39 000
25 000
7 000
5 000
2 000
0
15 000
152 114
113 971
0
40 500
3 500
12 000

Roverské akce
Skauting do každé dědiny
Celkem

5 000
20 000
360 585

Poznámka
Letos 20 500
Letos 5 000

Letos 3 470
7 000 podpora pořádající jednotky, 5 000 cestovné na krajské
kolo
Letos 5 000
Letos 65 000

Rekapitulace
Příjmy
Výdaje
Rezerva
Výsledek
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2) Dotace na vzdělávání
Návrh usnesení: ORJ schvaluje rozdělení dotace pro vzdělávání poměrovým bodovým systémem,
kdy ČK a ZZA je hodnocen jedním bodem, VK dvěma body za každého absolventa, který
příslušnou kvalifikaci získal v období od 1.9.2012 do 30.11.2013. Vedoucí středisek pošlou do
30.11.2013 seznam absolventů ČK, ZZA a VK. Nárok na vyplacení nevzniká při absolvování
doškolovacího kurzu ZZA, a také plného kurzu ZZA, jehož platnost zdravotník pozbyl tím, že si v
řádných lhůtách kurz neobnovil.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1. Návrh usnesení byl schválen.
3) Rozdělení nástavby dotace pro rok 2013
Vzhledem ke schválení samostatného bodovacího systému na vzdělávání byly z Kritérií pro
rozdělení nástavby dotace vyškrtnuta kritéria o absolvování čekatelských a vůdcovských kurzů.
Platná kritéria, počet bodů a upřesňující podmínky pro rok 2013 jsou následující:
Parametr
Vyplnění hodnocení kvality střediska za skautský rok
2011/2012
Založení nového oddílu mladších členů v jiné místě
působení (do 15. ledna 2013)
Účast na jiném skautském kurzu kvalifikačním kurzu i
lesní škole (zadáno ve skautISu)
Růst členské základny v oblasti dětí do 15 let

Počet bodů
do 31. 12. 2012 - 3 body (vyplněno)
25 bodů (jeden oddíl)
1 bod (osoba)
1 bod za každého nového člena –
rozdíl registrací 2012 a 2013

Středisko má hospodáře (není jím vedoucí střediska nebo
jeho zástupce)
Zaslání Výroční zprávy střediska hospodáři ORJ do
15.4.2013
Účast hlídky v krajském kole Svojsíkova závodu
Pořádání vzdělávací akce nad rámec střediska pro členy
okresu (v případě nejasností rozhodne ORJ)

2 body
5 bodů
10 bodů
20 bodů

Finální součet bodů bude vynásoben počtem mladších členů střediska. Celkový počet bodů, která
střediska získala bude sečten. Pro získání peněžní hodnoty jednoho bodu bude celková částka
vydělena celkovým počtem bodů. V dalším kroku budou následně počty bodů získaná středisky
převedeny na peníze (nadstavbu dotace pro podřízené jednotky).
4) Hodnocení kvality okresu
Chrosťa přidělil vedoucím středisek roli Aktivní činovník okresu, v níž je možné založit nové
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individuální hodnocení okresu. Abychom věděli, jak na tom okres je, tak Chrosťa žádá vedoucí
středisek, aby do 31. ledna 2013 toto založili a vyplnili. Chrosťovi se následně ve skautISu
automaticky promítnou výsledky hodnocení, shodné body se uzavřou a sporné body budou dále
konzultovány se členy ORJ, příp. s předsednictvem ORJ.
Pokud by se chtěl k hodnocení okresu vyjádřit kdokoliv další z činovníků ve střediscích, tak ať
napíše mejl Chrosťovi, bude mu přiřazena potřebná role ve skautISu, a může taky hodnotit.
5) Akce v roce 2013
•

Rádcovské setkání Žirafa – 31.1.-3.2.2013, Nivka u Vsetína, přihlášky do půlky prosince

•

Ivančena – 20.4.2013, organizuje ORJ Ostrava.

•

Svojsíkův závod – datum zatím není známo, pořádá středisko 01, plánován jako dvoudenní akce

•

Kapka – datum zatím není známo, akce bohužel dlouhodobě ztrácí lidi :(

•

Poradní skála – 25.-28.10.2013 (pátek až pondělí-státní svátek), 2. ZŠ F-M

•

Huxem – 8.-10.11.2013

6) Termín příští ORJ
Příští ORJ se uskuteční první čtvrtek sudého měsíce – 7. února 2013 v 17:30.
7) Přehled úkolů
•

Vedoucí středisek, vůdci kmenů RS a klubů OS – seznámit své členy s problematikou
Ivančeny a snažit se získat lidi, kteří by se byli ochotni podílet na její záchraně.
◦ Termín: průběžně

•

Vedoucí středisek – založit si a vyplnit individuální hodnocení kvality okresu (v roli Aktivní
činovník okresu).
◦ Termín: do 31. ledna 2013

•

Plamen – zavést do rozpočtu výdajovou kapitolu Skautské století a naplnit ji financemi.
◦ Termín: do příští ORJ

Ve Frýdku-Místku 13. prosince 2012
Zapsal: Martin Václav Sukač – Rádio
Schválil: Rostislav Přidal – Chrosťa
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