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PIONÝR, z. s. - Pionýrská skupina Chomutov
lC 69291845
zapsaná u lÁěstského soudu v Praze, spisová značka L 39210
sídlo: Havlíčkova 3675, Chomutov 43003
adresa pro zasílání pošty: Kamenná 5129, Chomutov 43004
bankovní spojeni: {ÁONETA l\oney Bank, a.s., č.ú. 12917701810600
statutárni orgón:

tel: 720 413 316

Jiři Perkner, vedouci pionýrské skupiny

e - mai l : pe rkne r - cv@seznam. cz
www. pi onvr. cz l pschomutov

zápis ze schůze radv pionÝrské skupinv chomutov
konané dne 12.1.2022 v klubovně
přítomni : viz prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Proqram: '|. Zahájení

Z. Ověření přítomnosti čtenů rady
3. Schvátení programu
4. Schválení korespondenčního htasování
5. lnformace o hospodaření PS ke dni 3'l.'|Z.ZOZ1
6. Jmenování inventarizační komise
7. Výroční zpráva PS za rokZOZ1
B. lnformace o registraci pro rok7022
9, Volba a jmenování čtenŮ rady PS
10. Votba čtenŮ Krajské rady Pionýra pro rok2OZ2
1'l. Votba detegátŮ na krajské shromáždění provolbu čtenů České rady Pionýra prorokZO27
12. Votba delegáta na Xl. Výroční zasedání Pionýra
13. Schvátení termínŮ LPT 2022 a jmenování HVT
14. Návrh ptánu aktivit na rok2022
'l5. Ptán oprav a údržby TZ Bernov
16. Návrh na zařazení do kurzů PVC č,6
17. Ledový Chomutov 2022
'1B. Různé - diskuze.
,l9. Usnesení.
20, Závér.

1. Zaháiení
1.1. SchŮzi v 18:00 hod. zahájit a dáte řídit vedoucí pionýrské skupiny Jiří Perkner.

2. ověření přítomnosti členů radv
2.1. DteprezenČnítistinybytovčasezahájeníschůzepřítomno 11 z15 čtenůradyskupiny, tj.73,3%.

V souladu s Článkem Vl.A.6. a článkem Xlll.B.3.b,, Stanov Pionýra, byla schůze rady usnášeníschopná.

3. Schválení proqramu
3.1. J.Perkner předložit návrh programu schůze, uvedený na pozvánce rozeslané všem dospělým čtenům PS.
3.2. Rada pionÝrské skupinv schválila. (PRO í 1 ), program schŮze.

4, schválení korespondenčního hlasování
4.1. Rada pionÝrské skupinv schválila. (PRO 1 1 ), výsledek korespondenčního htasování o usnesení k návrhům

rady ze dne 24.11.2021.

5. lnformace o hospodaření PS ke dni 31.12.202'|
5.'l. JitkaWesselainformovataostavuzpracováníúčetnízávěrkyzarok2021.StavnaBÚvMoneyMBke

31 .12.2021 byl 107 .449,34 Kč. Na pokladně proběhne inventura zůstatku ve výši 1 .1 58,00 Kč.
Neměti 1sme iáané závazky ani pohtedá"ky."Úř;;;;i"i j"š;Ě;;ní uzavřeno, bude do 31. 1.zlzz. Termín pro
odevzdání na Út<OP je 28.2.2022. Skupina není předtužéná, je schopná hradit své závazky a její
hospodaření byto v roce 2021v ktadných čístech. J.Perkner informaci doptnit o čerpání aótaČt 

-rrllŠmr

SMCH. O.Wessety o Čerpání dotací na výchovné programy Pionýra. Rozpočet PS na rok 2022 jižbyl
5.2. Rada pionÝrské skupinv vzala na vědomí. informaci o hospodaření PS ke dni 31 .12.2021

%
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vedoucí skupiny + vedoucí klubu indianistiky (zvoten 23.1 .2019|
hospodář skupiny (zvolen 23.1 .2019)

ó. Jmenováníinventarizačníkomise
6.1. Vedoucí PS v souladu s vnitřními předpisy Pionýra jmenovat komisi pro inventarizaci majetku PS ve složení:

Jitka Wessela, Martin Ritter, Jarostava Wesseta. Utožit provedení inventury do 31 .1.2o2z.
6.Z. Bada.pionÝrské skupinv §chválila. (PRO í 1), inventarizační komisi ve složení Jitka Wessela, M.Ritter,

Jarostava Wessela a termín inventury do 31.í .2022.

7. YÝroční zprávaPS za rok2021
7.1 . J.perkner seznámi[ s návrhem obsahu lnýroční zprávy za rok 202í . Návrh výroční zp.rávy a podktady Pro její

zPracování jsou.přítohou tohoto zápisu. Po připomínkování a doptnění poOt<taaů z'ÚZ Uuae předloŽena lie'
schválení na příští schůzi rady.

7.2. Rada pionÝrské skupinv vzala na vědomí, návrh výroční zprávy PSzarok2021.

8. lnformace o reeistraci pro rok 2022
8.1. Ke dneŠnímu dni podktady pro registraci odevzdaty oddíty Čtyřtístet< (42 čtenů), Ještěrky (9 čtenů) a

RotniČky (34 ČtenŮ), 2 nezařazení čtenové a volnočasové ktuby indianistiky a airsoftu. Rágistrace 6ude
PokraČovat. HláŠení z RiSP musí být odevzdáno na ÚKoP do 16.2.2022, dóregistrace čtenú je možná
kdykoliv během katendářního roku.

lnformaci o obnovení registrace oddítů Čtyřtístek, Ještěrky a

9. Votba a imenování členů radv PS
9.1. Vedoucí oddítŮ navrhli změnu ve funkci instruktora. Za oddít Čtyřtíster Vojtěcha Vrátníka, za oddít Ještěrky

Jiřího Chrousta a za oddít Rotničky Kateřinu Praženkovou. Nebyi podán žááný jiný návrh na změnu ve
funkcích a složení rady.

9.2. B3da p_ionÝrské skr/p=inv imenov.lla. (PRO í í), do funkce instruktora oddítu Vojtěcha Vrátníka 1Čtyřtístex;,
Jiřího Chrousta (Ještěrky) a Kateřinú Praženkovou (Rotničky).

9.3. Rada pionÝrské skupinv vzala na vědomí. informaci, že rada PS v souladu s článkem V.4.b), a čtánkem
Vl.A.6.a) Stanov, má toto složení:

1. Jiří Perkner -

Z. Martin Ritter -

3. Jan HouŠka - správce táborové záktadny (zvoten z3.1.2019)
4. Zdeňka Vrátníková - vedoucí oddítu Čtyřtíster fimenována 23.1.2019)
5. Vendula Glasbergerová - zástupce vedoucí _oddítu ČtyřtísteX (jmenována 23.1.zolg)
6. Vojt_ěch Vrátník - instruktor oddítu Čtyřtístek (jmenován 1z.1.2022)
7. Ondřejlilessety - vedoucí oddítu Ještěrky (jmenován 29.9.2021)
8. Nikola Stégrová - zástupce vedoucího oddílu Ještěrky (jmenována 29.9.2021')
9. Jiří Chroust , instruktor oddílu Ještěrky (jmenován 1z.1 .zo22)

10. Jaroslava Wessela - vedoucí oddítu Rotničky (jmenována 23.1.2019)
11. Karotína Stípková - zástupce vedoucí oddítu Rotničky (zvotena z3.1.zo19)
12. Kateřina PraŽenková - instruktor oddítu Rotničky (jmenována 1z.1.2o2z
13. Martin Glasberger - vedoucí klubu airsoftu (jmenován z3.1.2019|
14. Nikotas Gottvald - čten rady (zvolen 23.1.2019)
15. Jitka Wesseta - člen rady (zvolen Z3.1.2019')
16. František Stípka - čten rady (zvolen 23.1.2019)

9.4. RaCa Pionýrské skupinv vzala na vědomí, že vedení skupiny bude pokračovat dle zvolení 23.1.2019 ve
složení Jiří Perkner, Martin Ritter, Jan ttouška.

10. Volba členů Kraiské radv PionÝra pro rok 2022
10.1.J.Perkneroznám@sedáníKRPvestoženíprorok2022,kterévzeš[ozvo[eb

na pionýrských skupinách, na den 22.1.2022. Pokud kvůti opatření vtády nebude možné iednání nana pionýrských skupinách, na den 22.1.2022. Pokud kvŮti opatření vtády jednání na
DŮlcích, bude KRP jednat korespondenčně. Doporučil, aby za členy Krajské rady pro rok2022 byti zvoteni
přednostně oddítoví vedoucí Zdeňka Vrátníková, Jaroslava Wessela a Ondřej Wessely a vedoucí PS. Onařej
Wessely oznámil, Že bude kandidovat za oddíty při ÚXOe. Za oddít Ještěrky byta naúržena Nikota Štégrová.

(PRO í t1, Č[eny Krajské rady Pionýra pró rok 2022za PS Chomutov
Jaroslavu Wesselou, Nikotu zdeňku vrátníkovou a Jiřího perknera.

í0.3. Rada pionÝrské skupinv schválila. kandidaturu a O.Wesseleho do W KRP.

chomutov Vrátníkovou, Jitku Wesselou, Vendutu Glasbergerovou a Jiřího Perknera.
11), Krajského pro rok2022
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12. Volba deleqáta na Xl. VÝroční zasedání PionÝra
12.í. Rada pionÝrské skupinv zvolila. (PRO í 1), detegátem Xl. Výročního zasedání Pionýra 24.-z5,9.2oz2

Ondřeje Wesseleho.

13. Schválení termínů LPT 2022 a
13.1. J.Perkner připomnět svou žádost ze schůze rady 29.9.2021 o přizpůsobení termínů tpt akci postední

indiánské vá[ky, která se koná9.7.2022. K tomu následovala diskuze o problémech uvotňování vedoucích
na LPT zaměstnavateli a tím o ohrožení konání táborů. Bude nutné využít možností zákona o
jednotýdenním uvolnění pracovníkŮ táborŮ s náhradou mzdy.
Za HVT byli navrženi oddítoví vedoucí.

Í 3.2. Rada pionÝrské skupinv schválila. (PRO í í ), konání tetních táborů na TZ Bernov v termínech:
16.- 30.7 (Ctyřtístek), 30.7.-13.8 (Rotničky) a ,l3.-20.8.zo22 (JeŠtěrky).

Í3.3. Rada pionÝrské skupinv imenovala. (PRO í í), do funkce HVT LPT 1.běh Zdeňku Vrátníkovou, 2.běh
Jaroslavu Wesselou, 3.běh Ondřeje Wesseleho.

'l4. Návrh plánu aktivit na rok 2022
14.1. Na,základě požadavkŮ vedoucích oddítů a ktubů a po zařazení akcí Úrop a PVc č.6, byl sestaven návrh

plánu aktivit PS, ktený je přílohou tohoto zápisu. Ptán bude trvale průběžně aktuatizóván
Í4.2. Rada pionÝrské skupinv schválila. (PRO í 1), ptán aktivit PS a oddítů na rok2022.

15.1. P[án oprav a údržbv TZ Bernov
15.Z. FrantiŠek Stípka navrhl jako prioritu dokončení domácí vodárny. Správce TZ Jan Houška navrhl stavbu

státé um;ivárny s využitím nového přívodu vody a EE. Jiří Perkner navrht dokončení instalace
hromosvodu, výměnu osvětlení a elektroinstalace v chatkách, upozorniI na nutnost tikvidace sršního
hnízda vpodkroví a opravu podhtedu na štítu baráku. Byt navržen způsob financování navrženého ptánu
pŮjČkou ČtenŮ, pokud nezískáme dotace, nebo prostředky nebudou k dispozici v požadovaném termínu.

'l 5.3. Rada pionÝrské skupinv schválila. (PRO í í ), ptán oprav a údržby TZ Bernov na ro 2022.
15.4. Rada.pionÝrské skupinv schválila. (PRO í í ), pověření Jana Houšky zpracováním dokumentace včetně

rozpoČtŮ a jednáním ve stavebním řízení v případě potřeby u vyjmánovaných projektů a vydání ptné moci
v této věci.

,l6. Návrh na zařazení do kurzů PVC č.6
16kvatifikacičtenůke31.12.20z1.Podtestavuregistraceprorok2O22

bude rozhodnuto o vystání Č[enŮ, kteří dosáhnou věku 15 tet na kurz lnstruktor pionýra. Čtenové starší 18
[et, kteří přímo pracují s dětmi, budou vystáni na kurz Kvatifikace oddítového vedoucího. Pokud se bude
konat kurz JA funkcionářŮ pro členy rad, budou na něj vystáni všichni čtenové rady PS a KRP, kterým tato
kvalifikace chybí. Ptán PVC č.6 je součástí ptánu aktivit PS na rokZO22.

Í 6.2. Rada pionÝrské skupinv qchválila. (PRO í í ), vyslání čtenů, na kurzy KlP, KOV a JA v termínech
stanovených PVC č.6 při UKOP a úhradu náktadŮ spojených s kurzem.

17.1. J.Perkner informoval o zajiŠtění akce Ledový Chomutov, ve dnech 4.- 6.2.2022. Vše k zájmovým místům
je na stránkách www.ledovamesta.cz . Ze strany PS je nutné zajistit účast našich oddítů a ktubů
s maximálním poČtem dětÍ. To znamená ihned se přihtásit. Po dodání ptakátů z ústředí Pionýra,
bude nutné zajistit propagaci na škotách, v infocentru města a ve všech možných informačnich kanálech.
VyŠet Čtánek v Chomutovských novinách. V naší ktubovně bude zázemí akce pro organizátory i účastníky.

18. Různé - diskuze
18.1. Jitka Wessela navrhla, aby PS urči[a osobu, která by stedovata projekty, zpracovávala a vyhodnocovata

žádosti o dotace. Z togiky věci by to mět být hospodář skupiny.
18.Z. O.Wessely připomnět možnosti dotací, které preferuje MŠmr. Vzdětávací dny, Tandemy, Doučování atd.
1 8.3. J. Perkner upozornil na moŽnosti získávání informací z webu Pionýra. Je nutné aktualizovat si přístupové

heslo a systém vyuŽÍvat. Zjišťoval, kdo má zájem odebírat Mozaiku Pionýra v tištěné podobě.

19. Usnesení.
19.í. Rada pionÝrské skupinv schválila, (PRO 1 í), usnesení z této schŮze.

20. Závér
20.1. Závér provedl vedoucí PS J.Perkner, poděkovat přítomným za účast a schůzi ve 20:1 5 hod

Přítohy zápisu:
1.Prezenční [istina
2.Návrh Výroční zprávy PS za rok2021

i . §ů'ť§i'li.'##l"'-% ",lrť lWZapsal: Jiří Perkner
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