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P!?NÝR, z. s.
lC 69291845

bankovní spojení:
statutární orgárl:

te(: 720 41 3 316 nebo 777 248 706

e-mail: perkner-cv@seznam.cz
www, ch am uťov " pi ony r. cz

- Pionýrská skupina Chomiutov .

zapsaná u lÁěstského soudu v Praze, spisovó značka L 39210

sídlo: H avlí čkova 3 67 5, C homutov 4 3003

odresa pro zasíIáni pošťy: Kamennó 5129, Chomutov 43004

\{ONETA Money Bank, a.s., č.ú. 129177018/0600

Jiří Perkner, vedoucí pionýrské skupiny

konané dne 2.1Z.20Z0 v klubovně.

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

ProEram: 1. Zahájení
2. Ověření přítomnosti čtenů
3. Schválení programu
4. Organizační
5, Různé - diskuze
6. Usnesení.
7, Závér,

1. Zaháiení
'1.1. Schůzi v 16:15 hod. zahájit a dáte řídiI vedoucí pionýrské skupiny Jiří Perkner,

2. Ověření přítomnosti členů
2.1. Dteprezenčnítistinybytovčasezahájeníschůzepřítomno7ze14čtenůradyskupiny, lj.50%.

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

3. Schválení proqramu
3.1, J.Perkner předložil návrh programu schůze, wedený na pozvánce rozeslané členům rady.
3.2. Rada pionÝrské skupinv schválila, (PRO 7), program schůze.

4. Orqanizační
4,1. J.Perkner informoval o výstupech ze zasedání W KRP a organizačních pokynech pro konání lednovlich

volebních schůzích PS, zasedání KRP a registraci pro rok 2021, které byty zastány všem členům rad PS
v ÚXOP. ZasedáníKRP a KSD jsou ptánována na sobotu Z3.1.2OZ1. Svo[á je předseda Úxol poate situace.
Do té doby musí proběhnout schŮze rady P5 s vo[bou čl,enů KRP za P5 a detegátů na KSD pro volbu člena
CRP. Doporučena je volba delegáta na vyroční zasedání Pionýra. Registrace členů pro rok 2021 bude
uzavřena až k 15,2.2021 .

4.2. Rada pionÝrské skupinv schválila, (PRO 7), termín volebni schůze rady 13.1,2021.

4.3. Rada pionÝrské skupinv schválila, (PRO ó, PROT| 1), \^ýši příspěvků na registraciv roce 2021 takto:
- děti předškalního věku 400 Kč
- školáci, studenti, 

^/1D, 

SD a ostatni nevyděIečné osoby 500 Kč
- dospělí vydělečně činni 600 Kč
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cloporučení VV KRP, aby registrace byla zadána v Rl5P do
23"1.7071 povinně pro zvolené Čteny KRP a KSD. Ostatníčieny je potřeba zaregistróvat do 31.1, do kdy je
dle Stanov Pionýra povinnost obnovit č[enství. Ostatní doregistrace musí být zadána a potvrzena předsedou
ÚxoP nelpozději do 15"2.zo21

(PRO 7), návrh personátního obsazení votených íunkcí v ÚXO.P pro rok
2021" Tento návrh může být změněn, pokud se najdou jiní zájemci o výkon funkcí v orgánech Út{OP a
orqánech Pionýra. Navrhovaní, včetně případných změn musí býtzvotení naschůzi rady,13.1.zaT,
A)Rada navrhuje za členy KRP J,Perknera, O,Wesseiého, J. Houšku a V.G[asbergerovou :

B)Rada navrhuje za deteqáty KSD pro volbu člena ČRP ..lar. Wesselou, Jit. Wessátou, Z.Vrátníkovou"a,
M"G[asbergera

C) Rada navrhuje za delegáta X, VýroČního zasedání Pionýra 13"11"Za?l v Pardubicích J.Perkirera a jako
náhradního del,egáta O. Wesseiého 

"

(PRO 7), .rýsledek korespondenčního hlasování rady, které proběhio ve
dnech 7,-9,10.2020 s usnesením: Rada schválila zadánízakázky na zhotovení dokumentace a inženýi,ské
Č,innosti k domácí vodárně íirmě SPD Litvínov s předpokLádanými náktady 26.6?_0 Kč.
Výstedek hlasování: 10 PRO, 4 NEHLASOVAL|

5, Různé - diskuze
5.1. Diskuze probíhata ke každému projednávanému bodu programu"
5.2, F.Slípka informovalo postupu k dokončení investice domácí vodárny na TZ Bernrrv.

(PRO 7), návrhy F.Stípky na vystavení objednávek a zadáni prací na

5.4. Všeobecná diskuze k opatřením ",")Í;ť,*Tjiin#ii'l?;i,§'".?]§ffiJ;s;flina 
MU v Nejdku

6. Usnesení.
, (PRO 7), usnesení z této schůze.

7, Závěr
7.1 . J.Perkner poděkonral přítomným za účast a schůzi lt 1}:15 hod, ukončit.


