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JUNÁK - svaz skautů a skautek České republiky
okres 422 Chomutov
IČO: 46787712 DIČ: CZ46787712 Evidenční číslo jednotky: 422
Bankovní spojení: eBanka, č.ú. 625100001/5500
e-maily: l.kotynkova@seznam.cz

ZÁPIS z jednání ORJ CHOMUTOV
konaného dne 7. 2. 2013 v Chomutově
Přítomni:
volení členové ORJ:
členové revizní komise
za střediska:

omluveni:
nepřítomni:
hosté:

Lenka Kotýnková – Máša (Ji), Zbyněk Nejezchleba – Boiler (CV),
Václav Hejna - Kail (CV), Jana Vytasilová - Najča (CV), Pavlína
Jakabová – Trpaslík (CV)
Iveta Matulová Plimlová – Zajda
Kadaň:
Milan Roller – Stoupa
Klášterec:
Markéta Čečrdlová
Žatec:
Martin Štíbr – Chico
Jirkov:
Lukáš Rác – Racek
Kryry:
-Jindřiška Schmidtová – Wilma (CV), Tereza Kubešová – Kubina
(Kl.), Jan Kadleček – Božka (Kryry)
Libor Antala – Anty (CV), Ludvík Čanda – Luďa (Kadaň)
František Filip – Flek (Kadaň)

1.

středisko Kryry
29. listopadu bylo odsouhlaseno zrušení střediska, nicméně je třeba domluvit další postup,
protože dosud nebylo středisko zlikvidováno
V neděli dopoledne Máša a Chico převezmou veškeré podklady a účetnictví – pokud Božka
všechny podklady předá, zaniká středisko bez problémů
Na ukončení střediska je třeba dohlédnout
Pokud Božka vše v pořádku nepředá, bude mu v pondělí zaslán doporučený dopis, kopie
bude zaslána rovněž na ústředí – na středisko by musela být uvalena nucená správa
Máša je v kontaktu s Bořkem Slunéčkem a postup s ním konzultuje
Vzhledem k ukončení k 31. 12. 2012 měla být likvidace vypořádána do 31. 1. 2013
Máša nařídí Božkovi dokončení likvidace střediska – jednomyslně schváleno
Dle vyjádření Čerta vypadá, že ve SkautISu je středisko Kryry zrušeno

2.

registrace
Registrace všech středisek byla odevzdána včas a bez problémů
Boiler zkontroluje, jestli všichni mají ve SkautISu zadány všechny zkoušky, které mají lidé
splněny – střediska zašlou informace s přehledem splněných zkoušek (za Jirkov zašle Zajda,
za Kadaň Stoupa, za Klášterec Markéta, za Žatec Chico)

3.

kurzy (vzdělávání)
Máša klade důraz na to, aby všichni, kdo pracují s dětmi, dodělali VZ či ČZ – je třeba stáhnout
sipřihlášku z Netopýra a přihlásit se Kate – kapacita zkoušek je maximálně 14 přihlášených
Letos bude umožněno při splnění splnit rovnou VZ, dekret na ČZ obdrží absolvent
automaticky – týká se pouze těch, kteří začali se skautingem v dospělosti a jsou pracující
Termín: 15. – 17. listopadu
Všichni, kdo se budou přihlašovat na zkoušky, oznámí svoji účast Máše

4.

zdravotní kurz
Uskuteční se 1. – 3. března v sídle ČČK - Dřínovská 4606, Chomutov (na Březenecké vedle
městské policie) – mapu naleznete na http://www.mapy.cz/s/6fTM
Počet účastníků musí být minimálně 10, maximálně 14 lidí
Síma složí v listopadu vůdcovské zkoušky, následně si udělá OČK, aby mohla organizovat
zdravotní kurzy

-

5.

zpráva z KRJ
Krajské kolo Svojsíkova závodu se uskuteční 14. – 16. června 2013 v Teplicích
Základní kola SZ je třeba přihlásit do 28. února
Na všech formulářích vyúčtování dotací byly špatně názvy středisek
Valný sněm se uskuteční 28. – 30. března 2014 v Litomyšli
Krajský sněm se uskuteční 7. prosince 2013 v Mostě
Střediskové sněmy je třeba nahlásit 30 dní před konáním předsedkyni okresu
Hledají se zájemci do krajské revizní komise
Čert žádá všechny členy, aby vzali sněmy vážně; bylo by vhodné, aby do každých voleb
kandidovaly minimálně dvě dvojice do vedení příslušné rady – měly by si připravit, co mohou
dané jednotce nabídnout, úkoly pro danou radu, které by následující 3 roky měla rada plnit
apod.
Jedna z dvojic do vedení KRJ je Důče a Čert

6.

sněm ORJ
Máša vyzývá, aby se zájemci z celého okresu přijeli podívat na ORJ a kandidovali zde
Termín sněmu: 9. listopadu 2013 v chomutovské klubovně
Delegáty okresního sněmu je třeba zvolit na střediskových sněmech
Směrnice Výkonné rady Junáka obsahující kvóty a další pokyny ke sněmům by měla být
schválena v průběhu března

7.

rozpočet pro rok 2013
Zdravotní kurz bude dotován 600,- Kč na osobu, u doškolovacího kurzu 300,- Kč na osobu
Rozpočet tvoří přílohu tohoto zápisu
Jednomyslně schváleno

8.

Zájezd do Dvora Králové
13. – 14. dubna se pořádá okresní zájezd do Dvora Králové – informace jsou k dispozici na
okresních stránkách (http://www.junak-chomutov.cz/budouci.php)

9.

Daňové přiznání
Pokud někdo nedává daňové přiznání, musí finančnímu úřadu do 31. března oznámit důvod

Příští ORJ se uskuteční 18. dubna od 19:15 hodin v Chomutově.
Zapsala: Jana Vytasilová – Najča
Schválila: Lenka Kotýnková - Máša

