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Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek 
 

Datum:  úterý 7. prosince 2010 
Místo:  Okresní klubovna, Kostíkovo náměstí 638, Frýdek-Místek 
Začátek:  17:30 
Přítomni:  br. Rostislav Přidal – Chrosťa - předseda ORJ a VS 812.01 
  Br. Václav Bortlíček – Šašík  - místopředseda ORJ 
  br. Matěj Štěpánek   - VS 812.02 

br. Radek Macháč – Taťka  - VS 812.04 
br. Martin Sukač – Rádio  - VS 812.05 
br. Vladimír Pavlosek -Černobyl - VS 812.06 
br. Jiří Kubala    - VS 812.07 

 
Přítomno 7 z 8 členů ORJ, rada byla usnášeníschopná. 
Program: 

1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu z minulé rady 

3. Novinky v organizaci 

a. Bratr Bortlíček - Šašík má na starost  administrativní záležitosti, a to především : 

i. Zápisy z rad, materiály na porady 

ii. Hlášenky táborů 

iii. Registraci 

iv. Hlídání termínů vyúčtování dotací MŠMT 

b. Okresním hospodářem byl po hlasování jednomyslně schválen bratr Hapala – Plamen 

c. Při zasílání e-mailů na Šašíka a Plamena posílat kopii i bratru Přidalovi – Chrosťovi 

4. Okresní základna Mikulovice 

a. Představena možná skautská základna okresu, její umístění, stav, využití. 

b. Hlasování  o převzetí základny – 1/6/0 návrh nebyl přijat 

c. Návrh raději najít nějakou chatu v Beskydech 

5. Rozpočet okresu 

a. Představen rozpočet  

b. Provedené změny: poplatky změna na 21000Kč, Projekt skautská základna Mikulovice 

– položka zrušena, Rezerva zvýšena o 1000Kč 

c. Hlasování o výši rozpočtu – 6/1/0 schválen 

d. Hlasování o zvýšení odvodu registračního poplatku na 30Kč – 6/1/0 návrh schválen 

e. Br. Chrosťa zjistí a pošle oficiální vyjádření br. Fabíka ohledně financování 

6. Krajský sněm 

a. Proběhlo krajský sněm, na kterém nebyl zvolen předseda krajské rady, proběhne 

proto mimořádný krajský sněm  

7. Zapojení činovníků do dění v okresu 

a. Proběhla diskuze o činnosti a zapojení činovníků do dění v okrese FM 

b. Roveři ze Šenova se rádi zapojí do dění v okrese při pořádání okresních akcí (chtějí se 

ale zapojit i mimo FM) 

c. Br. Chrosťa projedná s br. Koljou vize na činnost v rámci kraje. 

8. Setkání činovníků  
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a. Vzhledem k potřebě větší koordinace spolupráce vzešel návrh na uspořádání setkání 

všech roverů v rámci okresu FM 

b. Z každého střediska by měli přijít alespoň 4, maximální počet není stanoven 

c. Akce proběhne v sobotu 15. 1. 2010 od 14:00 do 18:00 na faře ve Staříči, bližší Info o 

dostupnosti fary podá br. Jiří Kubala 

d. Akce podle zájmu bude pokračovat až do neděle 

e. Upřesňující informace budou včas k dispozici 

9. Plán akcí a projektů na rok 2011 

a. Svojsíkův závod  

i. 1. Kolo musí být do 15. 5. 2011 

ii. Brušperk se nabídnul jako organizátor se spoluprácí se Šenovem 

iii. Rozpočet na Svojsíkův závod - viz. Schválený rozpočet  okresu - 10 000Kč 

iv. Rozpočet se musí rozpočítat tak, aby vyšlo i na případné startovné družinek 

v rámci krajského, popř. republikového kola 

v. Termín konání krajského kola není zatím známý  

b. ObRok11 

i. Pořádá okres FM 

ii. Akce proběhne 4. – 8. 5. 2011 v Blansku 

c. Bambiriáda 

i. Skauti z FM budou pouze jako vystavovatelé 

d. Okresní poradní skála 

i. Setkání širší skupiny okresu alespoň 1x ročně – po diskuzi navrhnut termín 

každý rok v lednu 

10. Br. Jiří Kubala navrhnul setkání delegátů 

a. Ttermín 3. 4. 2011 ve 14:00.  

b. Při setkání proběhne diskuze ohledně voleb do kraje.  

c. Bližší informace ještě br. Jiří dodá 

11. Navrhnuta změna konání okresních rad z úterků na čtvrtky 

12. 26. 2. 2011 pořádají skauti ze Šenova ples v Pohostinství u Šodků v Šenově 

13. 12. 2. 2011 pořádají skauti ze střediska Kruh ples v Sokolovně ve Starém Městě 

14. Seznam úkolů 

a. Br. Chrosťa 

i. Kontaktování br. Fabíka ohledně financování okresu a přeposlání jeho 

oficiálního vyjádření 

ii. Poslat zápis z okresního sněmu 

b. Br. Jiří Kubala 

i. Dodá bližší informace ohledně setkání delegátů  

 
 
 
 
Zapsal: br. Václav Bortlíček – Šašík 
 
Správnost potvrdil: br. Rostislav Přidal - Chrosťa 


