
PIONÝR, z. s. - Pionýrská skupina Chiomútov
lC 69291845
zapsaná u lÁěstského soudu v Praze , spísovó značka L 3921 0

sídlo: Hav{íčkova 3675, C homutov 43003
adresa pro zasílání pošty: Kamenná 5129, Chomutav 43004

bankovní spojení:
statutární orgán:

konané dne 13.5 .2aZ0 v klubovně.

Přítomni : Viz prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Proqrami 1. Zahájení
7. Ověření přítomnosti členů
3. Schvátení programu
4. Organizační
5. Různé - diskuze
6. Usnesení.
7, Závér.

'l. Zaháiení
1 .1 . SchŮzi v 18:10 hod. zahájit a dáte řídil vedoucí pionýrské skupiny Jiří Perkner.

2. Ověření přítomnosti členů
2.'|. Dte prezenční listiny byto v čase zahájení schůze přítomno 10ze 14 čtenů rady skupiny, Lj.71,4%.

V sou[adu s čtánkem Vl.A.6. a č[ánkem Xlll.B.3.b., Stanov Pionýra, byla schůze rady usnášeníschopná,

3. Schválení proqramu
3.'l. J,Perkner předtožil návrh programu schůze, uvedený na pozvánce rozeslané všem dospětým čl,enům PS.
3.2" Rada pionÝrské skupinv schválila. ( PRO 10), program schůze.

4. Orqanízační
4.1.1. J.Perkner informovalo elektronickém hlasování o účetní závěrce za rok2019, vyhtášeném 7o.3,202a.

Ze 14 Č[enťl rady hlasovato 'l '| čl,enů PRO. Požádal o potvrzení tohoto hlasování.
4.'l ,2. Rada pionÝrské skupinv schválila, (PRO 1 0), účetní závěrku rok2019 v tisicích s náktady celkem ó86,

i,njnosy celkem 703 a výstedkem hospodaření + 'l7 tisíc.
4.1 .3. J. Perkner informoval o odevzdání ÚZ do kancetáře Út<oP v řádném termínu a podání Dp na FÚ Jitkou

Wesselou a připomínce na úpravu přílohy předsedou KK UKOP.
4.2. J.Perkner požádat o kontrolu registračních listů oddítů a doptnění podpisů, včetně zápisů z minutých

schůzí rady.
4.3. J.Perkner informoval o:

- zruŠení rezervace sálu v Jirkovském divadte na Společenské setkáni 16.5.2020
- zruŠení RESET 5.-7.6 v Brně, vrácenízátohyod pořadatelů a nevrácenízátohy na autobusovou
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^(aNETA 
Money Bank, a.s., č.ú, 1291VOlB/Oóal

Jiří Perkner, vedoucí pionýrské skupiny
tel: 720 41 3 316 nebo 777 248 706

e-maií: perkner -cv@seznam,cz

wvvw. chom ut ov. pi ony r. cz

dopravu
- odstoupení od žádosti o dotaci na Ústecký kraj na tuto akci, ve r,ýši 30.000 Kč
- novém ceníku P|TEL
- schválení dotace města Chomutova ve vliši ,l20.000 Kč
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5. Různé - diskuze
5.1. VevŠeobecnédiskuzi hodnocenasituaceproobnoveníčinnostistím,ženeiménědokoncehěsícekvětna

je nutné vyčkat na rozhodnutí státních orgánů a pokyny orgánů Pionýra. Trvá pozastavení schůzgk, ale je
nutné oŽivit Činnost rady. Byto by vhodné zapojit se do aKivit vyhtášených P,ionýrem, uktidit b dezinfikovat
klubovny, připravit materiál, aktualizovat informace na webu atd. Dle vyjádření Jaroslavy Wesselé oddil t

Rotničky obnoví činnost až v měsíci záři.
5.2. Konání'tánorů není jasné, předpoktádá se rozhodnutí hygieniků s možnými omezeními, která pro ná5 mohou

být nepřijatelná. D[e doporučení Pionýra je na rozhodnutí každé skupiny a oddílu, zda se pro pořáťlání
tábora rozhodnou. Jaroslava Wessela oznámila, že pokud by restrikce omezovaly táborové pracovnjlry
(případná karanténa a s nísouvisející probtémy v zaměstnání atp.), oddít Rotničky nebude tábor pořádat.
J.Perkner vyzval hlavní vedoucí táborů, aby kontaktovali rodiče dětí a táborové pracovníky a vysvěttiti jim
situaci s tím, že rozhodnutí o konání tábora může přijít v měsící červnu až na poslední chvíti.

5.3.1. J.Perkner potvrdit přidětení dotace MSMT na výměnu kotle na TZ Bernov ve r,liši 154,000 Kč.24.4 byla
yyhlášeno t4iběrové řízení na dodavatele, s uzávěrkou 15.5,2a20,Svola[ schůzku komise na vý,běr
dodavatele na pondělí 18,5.2020 ve 13:00 hod do klubovny. lnstalace nového kotte je plánována na měsíc
čeruen. Upozornil na stav bojteru ve sklepě. Byto byvhodné ho vyměnit, než bude instalován nový kotel.

5.3.2. Rada pionÝrské skupinv schválila, (PRO 10), pořizení nového výměníkového bojleru 150 L.
5.4. J,Perkner informoval o stavu opravy elektroinstalace na TZ Bernov, na kterou jsme získati dotaci MŠMT ve

Brši 70.000 Kč. Podcenil rozsah prací. Proběhty už čtyři víkendové brigády. Bourací a instalační práce
v obytných prostorách by mohty být hotové tento víkend 'l5.-17.května. Násl,edující víkend 22.-24.kvétna
bude základna po určitou dobu bez EE lcvůti instalaci hlavního domovního rozvaděče. Pak bude možno
zahájit pravideiné každoroční matířské a úktidové práce.

5,5. F.Stípka upozorni[ na nutnost dokončení a dofinancování vodárny.

6, Usnesení.
6.1 . Rada pionÝrské skupinv schválila, (PRO í 0), usnesení z této schůze.

7. Závěr
7,1. J.Perkner poděkovat přítomným za účast a schůzi v 19:30 hod. ukončit.

Zapsa|.: Jiří Perkner


