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Zápis č. 1/2018 
 

z jednání Okresní rady Junáka Nový Jičín 
 
Datum: 23. 1. 2018     Místo konání: skautské centrum VANAIVAN Kopřivnice 
Zahájení: 17.00 hod.    Ukončení: 18.50 hod. 
 

Prezence 
ORJ: předseda ORJ/Kopřivnice – Bc. Kryštof Hyvnar -Kolumbus, místopředseda 

ORJ/Pagoda Nový Jičín – JUDr. Václav Dobrozemský-Vaša, členka 
ORJ/hospodářka – Bc. Kateřina Zahradníková-Smuty (od 17.15) 

Střediska: Příbor – Patrik Nedoma v z., Štramberk – Ing. Michal Kramoliš -Ješterka, Odry – 
Anna Hanáčková-Krowka , Albrechtičky – Mgr. Šárka Vosáhlová 

Omluveni: Příbor – Jan Procházka-Hopity 
Nepřítomni:  
Zpravodajové: VZ CHK – Ing. Vít Friml -Jezevec (od 17.10) 
RK okresu:  
KRJ:  
Hosté: Ing. Ivo Zapletal-Pluto 
Jednání řídil: předseda ORJ – Bc. Kryštof Hyvnar -Kolumbus 

 
Při zahájení je přítomno 6 ze 7 členů, ORJ je usnášeníschopná. V průběhu jednání dorazil 1 člen ORJ. 
 
1) Zahájení  
- Předseda ORJ br. Kolumbus zahájil první jednání ORJ v roce 2018.  

 
2) Kontrola zápisu ze dne 7. 11. 2017   
- ORJ schvaluje zápis z jednání ORJ dne 7. 11. 2017.  
 
3) Informace z kraje 
Br. Kolumbus: 
- Informace k letošnímu výstupu na Ivančenu zatím nejsou k dispozici. 
- Pravděpodobně v červnu 2018 proběhne na Ivančeně brigáda – dodělávky stavby, zatravnění 

prostoru, instalace informační cedule. Nyní probíhá konzultace architektů s výtvarníkem a sochařem 
Kurtem Gebauerem o dalším směřování a podobě mohyly (přikládání kamenů,…). 

- Aby mohla být vyčerpána dotace z rozpočtu MSK v plné výši, nechala KRJ vyrobit propagační 
materiál – buttony, nálepky, propagační bannery, roll-up bannery. Buttony a nálepky budou 
distribuovány střediskům. KRJ má nové logo, jehož vyobrazení je na těchto materiálech.  

- Je otevřen účet u tiskárny, je možnost nápady středisek realizovat tímto způsobem (nálepky,…). Br. 
Kolumbus zajistí tisk fotografie z výročí skautingu v roce 2011 na Kamenárce ve Štramberku a 
distribuci střediskům. 
 

4) Informace hospodářky ORJ 
Ses. Smuty:  
- Vyúčtování dotací MŠMT na provoz za rok 2017 vyřešeno. Středisko Příbor dosud nezaslalo 

haléřové vyrovnání dotace. Apeluje na střediska, aby tiskla, podepisovala a zasílala verze formulářů 
aktuální, tj. zkontrolované ústředím a krajem. Dále žádá, aby byla ve střediscích jednoznačně 
určena osoba, která má vyúčtování dotace na starosti.  

- ORJ schvaluje zprávu o hospodaření okresu za rok 2016. 



Junák – český skaut, 
okres Nový Jičín, z. s. 

 

Zápis z jednání ORJ  Strana 2 ze 3 stran 
 

- Br. Kolumbus: okresu dorazila informace z KÚJ ohledně neúplné účetní závěrky za roky 2014 – 
2016. Doposud nedořešeno. 

- Návrh rozpočtu okresu na rok 2018 bude předložen na příští jednání ORJ. Ses. Smuty žádá 
pořadatele akcí (ČK Mraveniště, HRK) o zaslání rozpočtu akcí. T: do 5. 3. 2018. Rozpočet 
ZK/DZK již dodán. 

- Br. Jezevec: upozornil na nutnost vystavovat rozhodnutí o poskytnutí dotace střediskům. 
- Ses. Smuty: pořadatelé okresních akcí předávají vyúčtování akcí v nedostatečném rozsahu a 

katastrofálním formátu (bez pokladní knihy, bez výdajových a příjmových dokladů). Žádá o 
zjednání nápravy do budoucna.  

- Br. Vaša: KRJ připravuje v letošním roce školení pro zpracovatelé vyúčtování dotací MŠMT na 
provoz a pro pořadatelé akcí OJ, které jsou financovány z dotace MSK. Vede je k tomu stav znalostí 
a podoba vyúčtování provozních dotací a krátkodobých akcí. Součástí školení bude také písemná 
metodika k těmto tématům. 

- Br. Kolumbus: je třeba se neustále vzdělávat. Možnost uspořádat každý rok povinné školení. 
- Br. Jezevec: tlačí oddíly, aby účtovali každou krátkodobou akci. 
- Diskuse ohledně formy podpory okresu na okresní kolo závodů. Možnosti: dotace pořadatelskému 

středisku bez nutnosti vyúčtování (pořadatelem středisko), dotace pořadatelskému středisku s 
povinností vyúčtování (pořadatelem okres), poskytnutí daru pořadatelskému středisku (pořadatelem 
středisko), faktura střediska pro okres za uspořádání závodu (pořadatelem středisko). 
 

5) Zpráva revizní komise kraje a okresu 
- Br. Jezevec: revizní komise kraje provedla na okrese dne 14. 11. 2017 kontrolu hospodaření za rok 

2016. Některé dokumenty nebyly doloženy, neprovádí se inventarizace, hospodaří se podle 
rozpočtu. Doporučení – vydat ucelenou vyhlášku řešící všechny oblasti hospodaření a účetnictví 
v jednotce. 

- Předseda ORJ jmenuje inventarizační komisi ve složení: předseda – br. Ještěrka, členové – br. Pluto, 
br. Paťa. Inventarizace bude provedena ve skautském centru VANAIVAN v Kop řivnici v průběhu 
čekatelského kurzu v termínu 10. 2. 2018. 

- Br. Vaša: majetek pořízený v rámci Celostátního kola SZ v roce 2015 bude bezúplatně převeden 
střediskům po skončení období udržitelnosti, resp. zákazu zcizení z důvodu pořízení z externích 
zdrojů. Ses. Smuty prověří ve smlouvách tuto podmínku. 

- Revizní komise okresu předložila revizní plán (plán jednotlivých kontrol) na rok 2018. RK 
upozorňuje, že středisko Příbor neposkytlo součinnost, a od roku 2011 neproběhla kontrola 
hospodaření. Dle vyjádření vedoucího střediska již komunikace v této záležitosti probíhá. 

 
6) Registrace 2018 
- Termín pro odevzdání registrace středisek ve skautISu: do 31. 1. 2018, okresu do 14. 2. 2018. 
- Termín pro zaslání členských příspěvků středisky: do 28. 2. 2018, okresu do 14. 3. 2018. 
- Br. Kolumbus: v případě opakovaných výjimek ve střediscích, zejména nedostatečné kvalifikace 

vyjmenovaných činovníků, je třeba poslat návrh tak, aby výjimky stihla ORJ schválit do 31. 1.  
 
7) Zpráva výchovného zpravodaje ORJ 
HRK – ses. Šárka: 
- Řeší se ještě vyúčtování proběhlého kurzu. 
- Do budoucna se hledá mladý perspektivní člověk, který by si vzal HRK na starost. V roce 2018 

povede kurz ještě ses. Šárka. 
- Br. Vaša: s darem Lesů ČR na rádcovské akce lze zřejmě počítat, v návrhu směrnice k dotacím na 

rok 2018 tato kapitola zařazena je.  
ČK Mraveniště – br. Jezevec, br. Ještěrka: 
- Zaplaceno má 20 zájemců, 2 jsou v jednání, zbývající místa byla nabídnuta náhradníkům. 
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ZK – br. Vaša: 
- V řádném termínu pro přihlašování (5. 1. 2018) byl velmi nízký počet zájemců. K 23. 1. 2018 

přihlášeno na ZK 28 zájemců, zaplaceno má 20, na DZK 18 zájemců, zaplaceno má 16 (z toho 6 
z jiných okresů). 

- Zmínil klasické výmluvy typu „dozvěděli jsme se to pozdě, až teď, vedoucí oddílu nám to neřekl, 
zapomněli jsme,…“. Br. Kolumbus již dříve rozesílal e-mail, že hrozilo, že kurz vůbec neproběhne, 
neboť nebyly naplněny minimální počty účastníků.  

- Br. Paťa: do střediska Příbor se informace zřejmě nedostala. 
 
8) Okresní kolo ZVaS 2018  
- Br. Paťa: porada pořadatelů bude až 26. 1. 2018. Termín a místo zůstává. Závod je zadán ve 

skautISu. Pořadatelé (rozhodčí) budou pravděpodobně jen ze střediska Příbor. Bude třeba 
dohodnout se na maximálním počtu hlídek.  
 

9) Zprávy ze středisek o činnosti 
- Středisko Pagoda Nový Jičín: vánoční schůzky, Betlémské světlo, Tříkrálová sbírka, skautský ples 

– 3. 2. 2018, dobývání hradu Starý Jičín. 
- Středisko Příbor: vánoční schůzka, Betlémské světlo, turnaj ve stolním tenise, zahájeny aktivity 

směřující k podpoře oddílů a práce s rádci, 27. 1. – středisková uzlařská regata, zimní minitábor, 
brigáda v budově střediska, 7. 4. – skautský ples v Lubině, od 1. 3. 2018 se rozjíždí akce Skautský 
borec, setkání Borců – 5/2018 (víkend naživo). 

- Středisko Kopřivnice: vánoční středisková rada (prezentace činnosti oddílů), Betlémské světlo, 
oddíl Mořkov již nebude registrován pod střediskem Kopřivnice (nově středisko Bojkovice, Zlínský 
kraj), skautský ples, 3. 2. – RetroBál, příměstské tábory o prázdninách (většina brigádnických míst 
již obsazena), 12. 5. – otvírání lanového centra, nápad na aktivitu – uzlařská regata pro veřejnost. 

- Středisko Štramberk: vánoční besídka, chalupa s oddíly Závišice a Štramberk. 
- Středisko Odry : vánoční besídky, pečení cukroví, Tříkrálová sbírka, Betlémské světlo, výprava o 

jarních prázdninách. 
- Středisko Albrechti čky: Mikuláš, vánoční schůzky, zpívání v kostele, divadelní představení, 

besídka v domově důchodců, Tříkrálová sbírka, 20. 1. – skautský ples. 
 

10) Různé 
- Ses. Krowka: problém s br. Grizzlym a dotacemi z obce Starý Jičín vyřešen. 
- Br. Paťa: webové stránky okresu orjnj.skauting.cz mají novou podobu, je třeba je nyní dodat obsah 

(data, informace, fotografie, dokumenty, pozvánky na akce). Web by měl sloužit jako informační 
prostředek pro členy okresu, ideou je, aby každé středisko (odpovědná osoba) měla na stránky 
přístup a mohla vkládat informace (pozvánky na akce) za středisko. Br. Paťa napíše, co vše je třeba 
dodat.  

 
 

Příští jednání ORJ Nový Jičín se uskuteční v úterý 13. 3. 2018 v 17.00 hod. v klubovně střediska  
Pagoda v Novém Jičíně. 

 
 
 
Zapsal: JUDr. Václav Dobrozemský-Vaša, místopředseda ORJ Nový Jičín                
 
 
 
Schválil: Bc. Kryštof Hyvnar-Kolumbus, předseda ORJ Nový Jičín 


