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Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek 

 

Datum:  úterý 22. června 2010 

Místo:  Okresní klubovna, Kostíkovo náměstí 638, Frýdek-Místek 

Začátek:  17:00 

Přítomni:  br. Rostislav Přidal – Chrosťa - předseda ORJ a VS 812.01 

br. Radek Macháč – Taťka  - VS 812.04 

br. Martin Sukač – Rádio  - VS 812.05 

br. Pavel Volný – Citrón  - VS 812.07 

br. Jindřich Vymětalík – Štovík - VS 812.09 

 

Přítomno 5 z 9 členů ORJ, rada byla usnášeníschopná. 

Program: 

1) Zahájení - Br. Přidal zahájil jednání ORJ a omluvil se za odložení předchozích 

termínů jednání. Tyto odklady byly způsobeny pozdějším termínem realizace a 

následnému vyúčtování Bambiriády, která se musela odložit kvůli povodni. 

2) Bambiriáda a ZVaS - Br. Přidal přednesl zprávu o průběhu Bambiriády. Br. Sukač pak 

přednesl zprávu o základním kole ZVaS. Po krátké diskuzi a zpětné vazbě poděkoval 

br. Přidal organizátorům obou akcí. 

3) Tábory 2010 - Br. Přidal sdělil informace o letošních táborech pořádaných středisky 

v našem okrese. Připomněl odevzdání některých hlášenek v pozdních termínech. 

4) Okresní sněm 2010 - Br. Přidal zopakoval termín okresního sněmu. Který se uskuteční 

v sobotu 23. října 2010 ve Frýdku-Místku. Dále navrhl počet delegátů sněmu a zadal 

všem střediskům úkol ohledně členů sněmových komisí. V diskuzi se členové ORJ 

vyjádřili pro snížení počtu delegátů a proběhlo hlasování o usnesení. 

Návrh usnesení: ORJ schvaluje počet 30 delegátů na okresní sněm. Tento počet je 

rozdělen poměrově mezi střediska počtem členů registrovaných v roce 2010, bez 

hostujících členů a členů Svojsíkova oddílu. Konkrétně takto: 

01-3, 02-8, 04-2, 05-6, 06-2, 07-7, 09-2.  

Usnesení bylo přijato jednomyslně. 

Úkol: Každé středisko zajistí jednoho člověka, jenž bude moci zastávat některou 

z funkcí v některé z komisí pro okresní sněm. Termín do dalšího jednání ORJ. 

Pozn. V počtech stanovených delegátů nejsou zahrnuti delegáti z titulu své funkce dle 

článku 105 Organizačního řádu a systemizace Junáka, který říká: 

(105) Delegáty řádného sněmu VOJ jsou:  

a) delegáti sněmu zvolení v souladu s článkem (201) a násl. podřízenými OJ na 

jejich sněmech v poměru k počtu jejich všech členů,  

b) členové rady VOJ a  

c) členové revizní komise VOJ. 

V praxi tedy bude 30 delegátů ze středisek + delegáti z titulu své funkce. 

5) Dotace MŠMT - Br. Přidal informoval o výši dotace MŠMT, navrhl od této výše 

odečíst 20% na výdaje spojené s provozem okresu a dále odečíst 2 000,- Kč jako 

jednorázovou dotaci středisku 812.05 za pořádání loňského ZK SZ a letošního ZK 

ZVaS. Zbylá částka měla být rozdělena mezi střediska podle loňského vzorce 

(děťodny/počet členů)*počet dětských oddílů. Z těchto prostředlů je však 20% vázáno 

na vzdělávání členů střediska. ORJ se shodla na tom, že současný vzorec rozdělování 

dotace MŠMT není dokonalý, navíc br. Přidal přednesl vizi okresní dotační vyhlášky, 

který by na příští roky tuto problematiku upravovala. Po krátké diskuzi proběhlo 

hlasování o usnesení. 
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Návrh usnesení: ORJ schvaluje rozdělení základu dotace MŠMT takto: od celkové 

sumy odečíst 20% na provoz okresu a dále pak odečíst 2 000,- Kč jako jednorázovou 

dotaci středisku 812.05. Zbytek částky se rozdělí poměrově mezi střediska dle počtu 

členů do 18 let k datu rozhodného dne registrace 2010. Stejný postup se použije pro 

rozdělení nástavby dotace MŠMT. 

Usnesení bylo přijato jednomyslně. 

6) Výjimka z kvalifikace - Br. Sukač již dříve požádal ORJ o udělení výjimky 

z kvalifikace pro vedoucího střediska. Informoval ORJ, že potřebnou kvalifikaci si 

doplní v průběhu roku 2011. Na základě toho bylo hlasováno o usnesení. 

Návrh usnesení: ORJ schvaluje výjimku z kvalifikace pro vedoucího střediska 812.05 

br. Martina Sukače – Rádia. 

Usnesení bylo přijato jednomyslně. 

7) Zprávy ze středisek -  812.04 - Hlídka Slunečnice se umístila na 2. místě v KK ZVaS  

812.07 - Hlídka Zombíci se umístila na 2. místě KK ZVaS   

    - Hlídka Včelky se umístila na 5. místě KK ZVaS 

 

 

 

 

 

Zapsal: br. Martin Sukač - Rádio 


