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Zápis
ze zasedání Rady Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Koloušci,
které se konalo dne 12. ledna 2014 od 14:00 hod. v klubovně pionýrské skupiny Koloušci, Na Obci 1768 v Pelhřimově.
Přítomní členové Rady : T.Čech, N.Hunalová, M.Klapová, O.Kořínková, J.Kuchařová, V.Máca, Bc.K.Matějková, R.Ondrušek,
L.Šmídová, Bc.E.Štefflová, V.Zeman
Omluvení členové rady : J.Bambasová (ze zdravotních důvodů)
Přítomní přizvaní – hosté : J.Pliešovská
Omluvení přizvaní – hosté : I.Stránská (ze studijních důvodů)
Zasedání zahájil a řídil Roman Ondrušek. Zapisovatelem byl zvolen R.Ondrušek, ověřovatelem zápisu byla zvolena
Bc.K.Matějková. Program jednání (viz.pozvánka) byl schválen bez připomínek.
Program jednání :
1.

Kontrola zápisu z Rady PS konané 22.9. 2013 (předkládá R.Ondrušek – písemně předem)
K věci : R.Ondrušek okomentoval zápis z jednání, který byl členům Rady PS rozeslán e-mailem po minulém zasedání a je
přístupný na webu pionýrské skupiny.
Rozprava : x x x
Usnesení : Rada PS schvaluje zápis z jednání ze dne 22.9.2013 bez připomínek

2.

Informace z jednání 8.VZ Pionýra, z jednání Jč KRP a úprava poměrů PS Koloušci tak, aby odpovídaly schváleným
Stanovám Pionýra (předkládá R.Ondrušek – písemně předem „Stanovy Pionýra“ a „Základní informace pro PS : Nové
Stanovy Pionýra, registrace 2014“ – písemně na místě podkladové materiály z jednání 8.VZ Pionýra)
K věci : R. Ondrušek informoval přítomné o průběhu přípravy a jednání 8.VZ Pionýra, o schválených Stanovách Pionýra, o
výsledcích voleb orgánů Pionýra. Dále hovořil o jednání Jč KRP dne 8.12.2013 a 30.12.2013, o vstupu 11-ti PS Jč KOP do
likvidace a o výsledcích voleb do orgánů Jč KOP.
Dále R.Ondrušek informoval Radu PS o tom, že na základě instrukce „Základní informace pro PS :…“ oslovil dne 3.1.2014
důležité obchodní partnery, Město Pelhřimov, Městys Božejov, Kraj Vysočina, živnostenský úřad, banku atd., sdělil jim
změnu právní formy organizace na pobočný spolek a změnu názvu na „Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Koloušci“ .
K tomuto názvu bylo vyrobeno nové razítko. Sídlo organizace bylo z názvu vynecháno z pragmatických důvodů (zkušenosti
z doručováním na špatnou adresu, polovina skupiny v Pelhřimově atd.). Změnu akceptovalo Město Pelhřimov, které již na
nový název vystavilo fakturu za nájem. Banka sdělila, že změnu akceptuje na základě zápisu ze zasedání Rady PS.
Živnostenský úřad a Makro sdělili, že změnu neakceptují, že je ji možno provést až na základě dokladů ze spolkového
rejstříku! Od ostatních subjektů není prozatím zpětná vazba. Zjištění správného postupu vůči finančnímu úřadu byla pověřena
členka skupiny a pracovnice FU Pelhřimov K.Novotná – výsledek bude znám v příštím týdnu. Dne 10.1. obdržela skupina
„Horké novinky“ – z příloh vyplývá, že Pionýr z.s. registroval skupinu v evidenci MV ČR pod názvem „Pionýr, z.s. –
Pionýrská skupina Koloušci Božejov“ – organizační jednotka tedy k datu jednání Rady PS figuruje na různých místech pod
celkem třemi různými názvy!
Byl navržen následující stav poměrů skupiny :
název pobočného spolku : Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Koloušci
vedení pionýrské skupiny nebude ustanoveno, jeho kompetence vykonává vedoucí pionýrské skupiny a svá
rozhodnutí formalizuje Rozkazem vedoucího pionýrské skupiny, nebo Směrnicí
na pravidelná jednání Rady PS budou navazovat pracovní porady
skupina volí vedoucího pionýrské skupiny a hospodáře pionýrské skupiny, revizor a kontrolní komise nejsou
ustanoveny
jako delegáti krajského shromáždění delegátů ČRP a delegáti KRP budou vždy navrhováni v pořadí : vedoucí
pionýrské skupiny, vedoucí oddílů v pořadí oddílů
v případě nepřítomnosti zastupují vedoucího pionýrské skupiny vedoucí oddílů v pořadí oddílů
Rozprava : V.Zeman vznesl dotaz k možnosti zkracování názvu organizace – zodpovězen na místě. Bc.E.Štefflová vyjádřila
souhlas s návrhem vnitřních poměrů skupiny, zejména s neustanovením revizora.
Usnesení:
a) Rada PS bere na vědomí informaci o jednání 8.VZ Pionýra, o stavu a vývoji v Jč KOP a o opatřeních učiněných
v souvislosti s platností Stanov Pionýra, včetně skutečnosti, že organizace figuruje na různých místech pod různými
názvy.
b) Rada PS schvaluje :
název pobočného spolku na Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Koloušci
předložený návrh vnitřních poměrů pobočného spolku
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3.

Personální otázky – volby orgánů pobočného spolku
K věci : R.Ondrušek přednesl personální návrhy – vedoucí pionýrské skupiny R.Ondrušek, hospodář J.Bambasová, delegáti
KRP a delegáti krajského shromáždění delegátů ČRP R.Ondrušek a V.Zeman.
Rozprava : x x x
Volba byla provedena veřejným hlasováním. Pro volbu vedoucího pionýrské skupiny předal R.Ondrušek řízení schůze
Bc.E.Štefflové.
Usnesení : Rada PS volí :
Romana Ondruška – do funkce vedoucí pionýrské skupiny (hlasování : 9 pro, 0 proti, 2 zdržel se)
Jaroslavu Bambasovou – do funkce hospodář pionýrské skupiny (hlasování : 10 pro, 0 proti, 1 zdržel se)
Romana Ondruška a Vojtěcha Zemana – do funkce delegáta KRP (hlasování : 11 pro, 0 proto, 0 zdržel se)
Romana Ondruška a Vojtěcha Zemana – do funkce delegáta krajského shromáždění delegátů ČRP (hlasování : 11
pro, 0 proto, 0 zdržel se)

4.

Plán jednání orgánů na rok 2014 (předkládá R.Ondrušek – materiál písemně předem)
K věci : R.Ondrušek okomentoval předložený návrh. Dále ústně navrhl doplnění akce Rozsvěcení vánočního stromu
v Božejově - termín prosinec 2014 - do plánu hlavních akcí skupiny.
Rozprava : Dotazy k důvodům místa výjezdního zasedání Rady PS 6.4. v Božejově vysvětlil R.Ondrušek potřebou
seznámení se s objektem „Kovárny“, kterou je skupině pro její aktivity ochotno MS Božejov zapůjčovat bezplatně.
Usnesení : Rada PS schvaluje :
Plán jednání orgánů na rok 2014
zařazení akce Rozsvěcení vánočního stromu v Božejově do plánu hlavních akcí skupiny na rok 2014

5.

Úprava výše členských příspěvků (předkládá R.Ondrušek – ústně)
K věci : Do systému členských příspěvků schválených v dubnu 2013 pro rok 2014 je třeba doplnit klubový příspěvek, který je
navržen ve výši 100,- Kč. Dále je navržena úprava tak, že všechny oddílové a klubové příspěvky, které byly prozatím
stanoveny absolutní částkou, budou stanoveny jako minimální tak, aby je mohl vedoucí případně zvýšit v případě vysokých
nákladů konané aktivity.
Rozprava : L.Šmídová – dotaz, zda bude systém platit i pro keramické kroužky. Odpověděl R.Ondrušek – platit bude.
Usnesení : Rada PS schvaluje :
klubový příspěvek pionýrské skupiny pro rok 2014 v minimální výši 100,- Kč
změnu oddílových členských příspěvků na rok 2014 na minimální oddílové členské příspěvky na rok 2014

6.

Různé
Nebylo předloženo nic k projednání.

Jednání bylo ukončeno dne 12.1.2014 ve 14:50 hod.

Zapsal: Roman Ondrušek

Zápis ověřila: Bc.Kateřina Matějková

