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ZÁPIS Z OKRESNÍ RADY ZE DNE 16. 11. 2016
Přítomni:
 Členové rady s hlasem rozhodujícím: Lenka Kotýnková – Máša (Ji), Zbyněk Nejezchleba – Boiler
(CV), Jiří Gärtner – Čáp (CV), Ludvík Čanda – Luďa (Kadaň), Markéta Čečrdlová (Kl.), Martin Štíbr –
Chico (Žatec), Roman Kotýnek – Kid (Ji), Jana Hejnová – Najča (CV), Adam Zwettler – Áďa (CV)
 Členové rady s hlasem poradním:
 Ostatní / hosté:

Nepřítomni:
 Omluveni: Pavlína Jakabová – Trpaslík (CV), Markéta Gärtnerová – Maky (CV),
 Neomluveni:
Rekapitulace: počet členů rady s rozhodujícím hlasem je 9 z 11, rada je usnášeníschopná.
1.

Sněmy
Máša zjišťuje, proč Kadaň nebyla na okresním sněmu – Luďa nezaregistroval návaznost sněmů
– zjistil pouze, že sněmy musí být uspořádány do konce listopadu
Termín okresního sněmu byl stanoven 26. 11. 2015 a následně řešen na ORJ 6. 4. 2016
V Kadani zůstává vůdce střediska Luďa, zástupce Jezevec – nikdo jiný do vedení střediska
nechce, problém udržet i 3 oddílové vedoucí
V Kadani schválena pouze dvoučlenná revizní komise – je třeba na další střediskové radě
uspořádat mimořádný střediskový sněm a dovolit jednoho člena, stejný problém má Klášterec
Člen RK nemusí být skaut, lze oslovit např. rodiče – jediným problémem je, že celá RK je
zapsána ve spolkovém rejstříku

2.

Zápisy ze sněmů
Je třeba vložit do SkautISu
Dále musí statutár vytisknout Výpis ze zápisu ze sněmu – statutár, zástupce, členové RK
Kandidáty lze zadat i dodatečně – řádek nad políčkem kandidovat je volit člověka – tím lze
nandat kandidáty – ve volbách již jen vyplnit počty hlasů a pořadí – dole je přiřadit zvolené
funkce
Stáhnout teamviewer, verze 10 – poté zavolat Boilerovi – přes vzdálený přístup pomůže
Následně přímo ve středisku (ne ve sněmu) – přehled funkcí – měly by se objevit v jednom
sloupci – vytisknout souhlas se zápisem do spolkového rejstříku – na městském úřadě požádat
o ověřený podpis a nechat zkonvertovat do elektronické podoby
Konverze je ze zákona zdarma – např. v Chomutově je třeba na každý papír mít samostatnou
žádost s razítkem a podpisem
Dále je možné uložit na vlastní flešku nebo na jejich úložišti (tam je to 7 dní)
Uložit PDF v počítači a ve SkautISu dát u dané funkce nahrát souhlas

3.

Dotace
Všechny 3 části jsou přiděleny souhrnně – vedoucí středisek obdrželi příkazní smlouvy
Do 20. 11. je třeba poslat vyúčtování Chicovi, který jej musí souhrnně za celý okres předat
Čertovi do 27. 11. – formuláře jsou přílohou zápisu
Termín pro vyúčtování dotace na akci je také 27. 11. – pořadatelé akcí posílají vyúčtování na
e-mail dotace@premyslaorace.cz

Statutární zástupci: Lenka Kotýnková – předsedkyně okresu, Pionýrů 1706, 431 11 Jirkov, tel. 728 564 302, e-mail l.kotynkova@seznam.cz
Zbyněk Nejezchleba – místopředseda okresu, Kostnická 89, 430 03 Chomutov, tel. 777 900 813, e-mail zbynek.nejezchleba@kpzet.cz
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4.

Krajská rada
Poslední KRJ v současném složení se uskuteční 27. listopadu – pokud bude něco důležitého,
pošleme e-mailem

5.

Rádcovský kurz
Utvořila se dobrá parta, dobře spolupracovali
Máša si kurz chválí
Plnění úkolů bylo horší, ale účastníci se snažili
Máša žádá o získání zpětné vazby od účastníků
Příště by RK měl být alespoň třívíkendový – v následujících cca 2 letech, pokud bude potřeba
RK, je třeba dalšího pomocníka – Máša a Trpaslík nebudou mít nyní tolik času
Kid upozorňuje na Krojový řád (byly nesrovnalosti v krojích)

6.

Dataprojektor
9. října byl koupen nový projektor, je v chomutovské klubovně
Starý projektor bude na okrese odepsán – zůstane v chomutovském středisku na pokusy

Příští ORJ se uskuteční 18. ledna 2017 od 19:15 v chomutovské klubovně
Zapsala: Jana Hejnová - Najča
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