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Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek 
 

 

Termín: 5. října 2018 v 17:00 
Místo: Hájenka Nižní Lhoty 

 
Přítomní členové rady: 
ses. Irena Krejčí - Amazonka  812  předsedkyně ORJ 
br. Tomáš Krejčí - Tomík   812   místopředseda ORJ 
br. Martin Václav Sukač - Rádio  812.05  volený člen rady 
br. Jan Tkáč - Orel    812.01  vedoucí střediska 
br.  Marek Jonák    812.02  zástupce vedoucího střediska   
br. Radek Macháč - Taťka   812.04  vedoucí střediska 
ses. Karla Tomisová – Kája   812.05  zástupce vedoucího střediska 
br. Tomáš Stolín    812.06  vedoucí střediska    
br. Tomáš Berka – Toman   812.10  vedoucí střediska 
 
Omluveni: 
br. Jaroslav Paseka    812.01  legát KD 
 
Nepřítomni: 
br. Pavel Volný - Citron   812.07  vedoucí střediska    
br. Petr Vlček - Baňka   812.09  vedoucí střediska   
 
Přítomno  9  z celkového počtu 12 členů rady. Rada byla usnášeníschopná. 

 
01) Kontrola zápisu z předchozí rady ORJ 
 
ORJ01/04/2018: ORJ schvaluje správnost zápisu ze dne 7.6.2018. 

 
Jednomyslně schváleno. 
 
02) Zprávy z krajské rady 
 
Dotace na provozní náklady 

Termíny pro zaslání elektronické verze vyúčtování administrátorem okresu kraji je 15.11.2018. 
V sobotu 20. 10. 2018 se v Novém Jičíně uskuteční seminář k vyúčtování dotací, probrány budou 
zejména dotace MŠMT na provoz, přičemž seminář bude veden velmi prakticky.  
Účast hospodářů OJ velmi žádaná. Zatím je přihlášeno pouze 6 osob.  
 
Stanovení členského příspěvku pro kraj na rok 2019  

KRJ stanovuje členský příspěvek pro kraj na rok 2018 ve výši 30 Kč na člena. KRJ stanovuje vnitřní 
rozdělení členského příspěvku pro kraj takto: 20 Kč na provoz a 10 Kč jako odvod do rezervního 
fondu kraje. 
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Krajská vyhláška k proplácení cestovních náhrad 

KRJ z důvodu zvýšených nákladů na provoz vozidel v souvislosti s výjezdy na Ivančenu (údržba, 
brigády, tradiční výstup a vývoz seniorů a materiálu apod.) schválila zvýšení sazby amortizace pro 
tyto cesty na maximum umožněné ústřední směrnicí, tj. 3,50 Kč/km, u ostatních cest zůstane 
zachováno 2 Kč/km.  
 
Krajské kolo SZ 2019 

Ze zaslané tabulky pořadatelství vyplývá, že kolo by měla organizovat ORJ Bruntál. Vzhledem 
k velikosti okresu je možné, že to bude nad jejich síly. Z přehledu vyplývá, že dalšími kandidáty by 
mohly být okresy Frýdek – Místek a Karviná.  
 
03) Tábory 2018 
 
V okrese Frýdek-Místek se uskutečnilo 16 táborů s 8316 děťodny. Po několika urgencích do začátku 
jednání všechny jednotky uzavřely své tábory. 
 
 
04) Workshopy 
 
V plánu jsou celkem tři workshopy, u dvou je známo datum konání: 
 
 - Výchova je naše věc   (21.10.2018) 
 - Já, revizák     (13.1.2019) 
 
Sestra Krejčí si posteskla na pramalý zájem/ignoraci přihlašování, což ji ztěžuje komunikaci s KUJ a 
lektory. Pokud týden před akcí nebude přihlášen dostatečný počet lidí, akce zruší pro malý zájem. 
 
Prosíme, přihlašujte se !!! 
 
 
05) Rozdělení nadstavby dotace 
 
 
ORJ02/04/2018: ORJ schvaluje rozdělení nadstavby dotace dle předloženého výpočtu. 

 
Jednomyslně schváleno.  
 
 
Br. Krejčí zašle rozhodnutí, prosí o důkladnou kontrolu. 
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Dotace celkem: 

 
 
Výpočet nadstavby: 

 
 

06) Zprávy z Pochně 
 

-Byl dokončen převod pozemku 1673/11, nyní již je celé tábořiště ve vlastnictví ORJ 
-Br. Krejčí informoval o proběhách pracích na základně v průběhu léta 2018 a informoval o výhledu 
na rok 2019. 
-Akční tým Pochně srdečně zve na nadcházející brigády: 
  -12. – 14.10.2018 
  -23. – 25.11.2018 
  -7. – 12.12.2018 
  -18. – 20.1.2019 
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07) Stanovení výše členského příspěvku pro registraci 2019 
 

ORJ03/04/2018: ORJ stanovuje členský příspěvek pro okres na rok 2018 ve výši 45 Kč na člena. 

 

Jednomyslně schváleno.  
 
08) Ostatní a zprávy středisek 
 

ORJ: Začátkem listopadu se uskuteční rádcovský kurz ČERV 2018. Přihlašování je již spuštěno. 
 
812.01: V majetku br. Tkáče je louka, která se hodí jako tábořiště. Pokud by byl zájem, propůjčí rád 
dalším oddílum. Zašle více informací mailem. 
 
812.02: Letos tábor proběhll na novém místě, velmi pěkně, jen na táboře vytáhli přes 200 klíšťat. 
Jedno kousnutí skončilo boreliózou. 
Probíhá projekt „Se skauty o skautech“ 
 
812.04: Pravděpodobně vznikne nový oddíl střediska v Ostravici. 
Br. Macháč informoval o rozjednaném tábořišti na Bílé, nicméně upozornil na to, že je to ještě běh 
na dlouhou trať. 
Dne 13.10. v Ostravě proběhne den pěstounství. 
 
812.05: 28.10.2018 u pomníku v Šenově proběhne akce zvony pro Rovereto. 
Dohoda o pronájmu pozemku na tábor 2019 v Hlubočci, nové místo od stávajícího pronajímatele. 
 
812.06: Hledají tábořiště na příští rok. 
Na jaře víkendovka pro VaS 
. 
812.10: Zoufale trpí nedostatkem prostor. Klubovna na faře se teprve staví. 
 
Termín příští rady: 6.12.2018 v 17:00, okresní klubovna. 
 
 

Zápis zhotovil – Tomáš Krejčí - Tomík 


