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

ev. č. 812

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek
Termín:
Místo:

24. dubna 2014 v 17:30
Okresní klubovna, Kostíkovo náměstí 638, Frýdek-Místek

Přítomni:
br. Rostislav Přidal – Chrosťa
ses. Irena Dobešová – Amazonka
ses. Ema Skarková – Emík
br. Radek Macháč – Taťka
br. Martin Václav Sukač – Rádio
br. Tomáš Stolín
br. Pavel Volný – Citron
br. Jindřich Vymětalík – Šťovík
br. Jan Jošek – Jája

812.01 – předseda ORJ Frýdek-Místek
812.05 – místopředseda ORJ Frýdek-Místek
812.02 – vedoucí střediska (do 18:25)
812.04 – vedoucí střediska
812.05 – vedoucí střediska
812.06 – vedoucí střediska
812.07 – vedoucí střediska
812.09 – vedoucí střediska
812.05 – volený člen rady

Přítomno 9 z celkového počtu 10 členů rady. Rada byla usnášeníschopná.
Nepřítomni:
Tomáš Berka – Tomča

812.10 – vedoucí střediska

Hosté:
Tomáš Krejčí
Jakub Foldyna – Elf

812.05 – hospodářský zpravodaj ORJ FM
812.09 – zástupce vedoucího střediska

1) Zprávy o Pochni
Bořek Slunéčko z KUJ chce vidět stav, zda je topení opravdu nutno kompletně vyměnit.
Termín není znám.
Chrosťa požádá o přidělení dotace na krajské radě. 50.000,- bychom rádi dostali z krizového
fondu + případně půjčit 50.000,- Kč
Kdo má zájem dostávat info o základně, nechť napíše Chrosťovi a bude přidán do skupiny.
Tábory: plné jsou termíny: 27.6. -6.7., 28.7 - 9.8, volno je 7 - 27.7., 10.8. - 31.8.
Je potřeba propagovat volný termín v červenci!
2) Termíny brigád
plánovaná práce:
30.5 - 1.6 - Sadba vrbového plotu - porytí brázdy, zasazení vrbových proutků
(sběr vrbových proutků)
Úprava tábořiště - řezání padlého stromu, úklid větví, odpadků
Bourání zítky, čištění cihel na stavbu táborové pece, začátek stavby pece
20.6. - 22.6. - Stavba táborové pece pokračování
Výroba podlážek, kontrola stavu táborové základny
Pokračování v úklidu tábořiště a zahrady
27.6.-29.6 - Stavěčka tábora - stavba tábora, příprava kuchyně,
Výroba jídelny (stoly a lavičky)
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3) ZVaS
8. května 2014 na hřišti u Skalice.
Pártystany
- jeden pártystan z Pochně doveze Rádio
- 8PP jeden bílý stan
Přihlášeno 25 hlídek s celkem 250 dětmi.
Termín do 24.4.2014!
Stanoviště - budou kompletně nachystané, ostatní střediska poskytnou lidi. Středisko Kruh prosí
o 2-3 lidi z každého střediska, kteří zároveň nebudou doprovod a budou schopni přijít na 7-8:00.
Do 27.4. je potřeba dodat kontakty Emíkovi - ema.skarkova@gmail.com
Autobus Místek - Skalice: uvítali by jej Šenov, Staříč, Místek >> Autobus bude zajištěn.
Počty lidí a časy spojů jedoucí do Místku je potřeba nahlásit Emíkovi do neděle 27.4.2014.
4) Dotační vyhláška - rozdělení nástavby dotací
Návrh přednesený na ORJ:
Nádstavba dotace by byla rozdělována dle následujících kriterií:
Z balíku peněz budou vyčleněny tyto kritéria:
1)
Založení nového oddílu mladších členů v jiném místě působení (do 15. ledna 2014)
[paušálně + 5000,-]
2)
Účast hlídky v krajském kole SZ/ZVaS.
[paušálně + 2000,- / hlídka]
3) Počet vyjímek ze vzdělání činovníka schvalovaných ORJ, včetně neobsazených povinných
funkcí.
Výjimka první rok
0,(vyjímka schvalovaná SRJ)
Výjimka druhý rok
- 500,(vyjímka schvalovaná ORJ)
Výjimka třetí rok
- 1000,Výjimka čtvrtý rok
- 2000,Zbývající prostředky budou rozděleny v poměru:
Poměr děťodnů tábora k počtu mladších členů střediska.
(Průměrná účast mladšího člena na táboře.)
Zdůvodnění: tábor je vyvrcholení celoroční činnosti oddílu.
Toto kritérium by vyžadovalo zaslání skutečnosti táborů do poloviny září.
5) Analýza registrace - Chrosťa
viz. příloha
Z analýzy vyplývají následující skutečnosti:
-křivka dospělých přestala růst, snižuje se nám skupina mladších činovníků (roverů)
-ztrácíme dospělé členy ??? nebo se pouze neregistrují lidé, kteří nejsou aktivní
-máme hodně mladších členů
-klesá tempo růstu
6) Informační kolečko středisek z činnosti
Přečtena zpráva Finanze :
Finanz absolvoval školení NOZ na Kaprálově mlýně. Lektor Černoška, REJPAL.
Ve stručnosti:
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účetní závěrka ve spolkovém rejstříku
není zatím úplně jasné, zda musí jen hlavní spolek, a nebo budou zveřejněny i závěrky pobočných
spolků. Čeká se na další legislativu, např. zákon o veřejné prospěšnosti atd.). Jak ale vidím SkautIS, tak
je snaha v budoucnu zveřejnit i závěrky pobočných spolků, tak uvidíme.
NOZ - pojmoslovní,
orgán ve smlouvách "zastupuje, ne jedná "( jak bylo dříve)
staré smlouvy - vysoká míra setrvačnosti
nájemní smlouvy - mají být nové
problematika - zletilých a plná svépránovst (viz diskuze na sněmu)
fyzická osoba = člověk
co není osoba je věc (ale zvíře již není věc - zvláštní status)
poslední den byl věnován Katastru nemovitostí a jeho změnám.
co je na pozemku - je vlastníka pozemku
splynutí /vlastník pozemku je totožný s nemovitostí/
plno dalších změn. (např. plno věcí je řešeno vkladem, tj. tedy i s poplatkem ;)
Bylo doporučeno, v rámci inventarizace provést kontrolu dle LV, co máme na katastru zapsáno
(Některé KÚ jsou zavaleny, jsou v nich chyby atd.)
Byly přislíbeny nové vzory smluv dle NOZ od Černošky, ale zatím nedošly.

Předseda ORJ nabízí možnost semináře k novým stanovám a NOZ. Je možno vybojovat seminář
UJ pro okres. Nasbíráme 30 lidí? Návrh na termíny?
01
02
04
05
06
07
09
10

Žádná zvláštní akce.
Není přítomno.
Žádná zvláštní akce.
Skautská mše v neděli 27.4. v 10:30 v Šenově. Pořádají střediskové kolo ZVaS.
Žádná zvláštní akce.
Brušperk zve na skautskou pouť dne 26.4., oddíl v Kozlovicích zve na otevírání
klubovny také 26.4. Středisko velmi děkuji středisku Doberčata za pořádání KREATu.
Přislíbená dotace, hledá instituci pro překlenovací úvěr.
Nepřítomen

7) Ivančena
Okres Opava ne zcela ideálně zvládl organizaci zázemí, ubytování v pátek 25.4. ve Frýdku v
gymnáziu na Cihelní. Cena za ubytování je 40,- Kč za osobu.
8) Datum další rady: 5.6.2014 v 17:30 v Kruhu
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