
Junák – svaz skautů a skautek ČR 

 

 

Zápis ze sněmu VOJ ev. č. 812 
Junák – svaz skautů a skautek ČR, Okres Frýdek-Místek 

 

datum 23. 11. 
2013 

místo Frýdek-
Místek 

čas zahájení 14:15 čas ukončení 17:45 

počet přítomných 57 celkový počet oprávněných delegátů1 61 

 

delegáti sněmu celkový počet z toho přítomno 

a) členové rady VOJ 8 7 

b) členové revizní komise VOJ 3 1 

c) delegáti, zvolení podřízenými středisky na jejich 

sněmech v poměru k počtu jejich všech členů 

50 46 

celkem   

 

Počet hostů: 3 z toho z nadřízených orgánů: 2 

 

Průběh sněmu 

1. Zahájení sněmu čas: 14:15 

2. Volba mandátové komise čas: 14:20 
3. Ověření usnášeníschopnosti čas: 14:25 

4. Schválení jednacího řádu a programu čas: 14:30 
5. Volební komise  čas: 14:35 

6. Návrhová komise  čas: 14:40 

7. Vyhlášení termínu pro pilné kandidátky čas: 14:45 
8. přednesené zprávy za uplynulé volební období: 

název zprávy Přednesl 

Zpráva předsedy ORJ Rostislav Přidal 

Zpráva předsedy RK Jaroslav Polách 

  

 

9. Schválení správ o činnosti čas: 14:50 

10. Prezentace kandidátů do orgánů ORJ čas: 15:00 
11. Určení počtu volených členů ORJ čas: 15:05 

12. Uzavření pilných kandidátek čas: 15:15 
13. Zpráva kandidátní komise2 čas: 15:18 

14. Volby do rady VOJ, revizní komise VOJ a delegátů na VSJ3 čas: 15:25 

15. Zpráva volební komise4 čas: 15:56 
16. Předsněmová diskuse: čas: 16:00 

17. Ukončení sněmu 
 

přednesené diskusní příspěvky: 

název či téma příspěvku Přednesl 

Vystoupení Junáka z WAGGGS Pavel Volný 

Změna názvu Pavel Volný 

Změna stanov Jiří Kubala 

Stav projektu Ivančena Václav Kubala 

                                                
1 viz Prezenční listina – příloha č. 1 
2 viz Zpráva kandidátní komise – příloha č. 2 
3 viz Protokol o volbách – příloha č. 3 
4 viz Zpráva volební komise – příloha č. 4 
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usnesení 

1. Sněm okresu Frýdek-Místek schvaluje zprávu předsedy ORJ a předsedy RK 

2. Sněm okresu Frýdek-Místek stanovuje počet volených členů rady na 1. 

3. Sněm okresu Frýdek-Místek bere na vědomí výsledek voleb, sdělený volební komisí, a 
tento výsledek potvrzuje; Zejména pak potvrzuje zvolení Rostislava Přidal (nar. 21. 

4. 1984, Frýdlantská 1750, Frýdek-Místek) statutárním orgánem – předsedou okresní 
rady, a Irenu Dobešovou (nar. 5. 2. 1988, K hájence 390 Šenov) místopředsedou rady 

VOJ. 

4. Sněm okresu Frýdek-Místek podporuje vystoupení Junáka z WAGGGS. 

5. Sněm okresu Frýdek-Místek doporučuje VSJ pro změnu názvu organizace následující varianty s 
váhou:  

 Junák – skautský spolek (88) 

 Junák – český skaut, z. s. (61) 

 Skautský spolek Junák (51) 

 Junák – český skauting, z. s. (35) 

 Junák – spolek skautů a skautek ČR (21) 

6. Sněm okresu Frýdek-Místek bere na vědomí návrh stanov prezentovaný pracovní skupinou NJ 

pro Stanovy a tento podporuje 

 

Sněm VOJ ukládá: 

číslo komu co Termín 

    

    

    

 

 

Kandidátní listiny uloženy: V okresním archivu 

 

Hlasovací lístky uloženy: V okresním archivu 

 

 

 

 jméno Podpis 

zapsal Rostislav Přidal  

správnost potvrdil Tomáš Krejčí  

 

 

Potvrzení zápisu ze sněmu VOJ (včetně volby statutárního orgánu VOJ) statutárním 

orgánem zakladatele – starostou Junáka: 

 jméno Podpis 

potvrdil Josef Výprachtický  

 


