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tČ ogz91845

bankovní spojen!:

statutárni orgán:

tel: 720 413 316 nebo 777 248 70ó

e-moi[; perkner -cv@seznam. cz

www. chom ut ov. pi onyr, cz

UKOP je 29.7.7a70.Skupina není předlužená, je schopná hradit své závazky a její
hospodařeni by[o ,r roce 2019 v ktadných čístech.

5.2. informacj o hospodaření PS v roce 2019.

PIONÝR, z. s. - Pionýrská skupina Chomqtov

zapsanó u ltlěstského souciu v Praze, spisová značka L 39210

sídlo: Havlíčkova 3675, Chomutov 43003

adresa pro zasíIóní pošty: Kamenná 5129, Chomutov 43004
({ONETA lÁoney Bank, a.s., č.ú. 12917701810600

Jiří Perkner, vedoucí pionýrské skupiny

konané dne 22.1.7O2a v klubovně.

Přiiornni : Viz prezenční listina, která je nedílnou součástí'r-ohoto zápisu.
Omtuveni:

Prqqram: 1, Zahájení
2. Oriěření přítomnosti členů
3. Schvátení programu
4. Výroční zpráva PS za rok?O19
5. lnformace o hospodaření P5 ke dn; 31 " 12,2019
6. lnformace o registraci pro rok 202C
7. Volba a jmenování čtenů rady PS
8. Voiba čienů Krajské rady Fionýra pro rok2020
9. Votba detegátů na krajské shromáždění pro votbu čtenů České rady Pionýra pro rok 2020
1 0. Schválení rozpočtu skupiny na rok 2020
'l1. Aktuatizace plánu akcí na rok,2070
'l2" Návrh na zařazení do kurzů PVC č.ó
13. Různé - diskuze.
14. Usnesení.
15. 7ávér.

1, Zahájení
1,1. Schůzi,r 17:00 hod. zahájit a dáte řídiIvedoucí pionýrské skupiny Jiří Perkner.

2. Ověření přitomncsti členťl
2.,l, Dte prezenční tistiny bylo v čase zahájení schůze přítomno 10 ze 14 čtenŮ rady skupiny, lj,71,4 %.

V souladu s čtánkem Vl.A.ó. a článkem Xlll.B,3.b., Stanov Pionýra, byla schŮze rady usnáŠeníschopná.

3. Schválení proqramu
3.1. J,Perkner předtožil návrh programu schůze, uvedeny na pozvánce rozeslané všem dospětým ČtenŮm P5"

( PRO 10), program schŮze.

4. Výročni zpráva PS za rok 201 9

4.1, J.Perkner seznámil s obsahem vlýroční zprávy za rok 2019. Výroční zpráva a podktady pro její zpracování
jsou přítohou tohoto zápisu,

4.2. ( PRO 10), výroční zprávuP9zarokZa19.

5.1. JitkaWesselainformovali ostavuzpracování účetnízávěrkyzarok,2019.StavnaBÚvMroneyAÁBke
31 .12.?C19 byt 81 .540,41 Kč. Stav pokladny byl 6,411 Kč. Neměti jsme žádné závazl<y ani pohtedávky.
Účetnictví ještě není uzavřeno, bude do 31,1 "VaTO pro potřebu žádostí o dotace. Termín pro odevzdání na
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1. Jiří Perkner -

2, Martin Ritter -

3. Jan Houška -

9. Alena Pernetová -

10, Martin Glasberger -

11. Ondřej Wessely -

12, Nikolas Gottvald -
,l3, Jitka Wessela -

14, František Sl,ípka -

4, Zdeňka Vrátníková - vedoucí oddítu Ctyřtístek
5. Vendula Glasbergerová zástupce vedoucí oddítu Čtyřtístet<
6. Radim Hrabák - instruktor oddilu Ctyřtístek
7. Jaroslava Wese[a - vedoucí oddílu Rolničky
8. Karolína K[imperová- zástupce vedoucí oddítu Rotničky

vedoucískupiny + vedoucí klubu índianistilly
hospodář skupiny
správce táboiové záktadny ' i

instruktor oddítu Rotnič(y
vedoucí airsoft klubu
vedoucí klubu vodní turistiky
člen rady
člen rady
člen rady
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6. lnformace o reqistraci pro rok 2020 ;'-
6.'l. Podktady odevzdaly oddíty Čtyřlístet< (47 čtenů), Rotničky (54 č[enů), 2 čtenové nezařazení a volnočasové

ktuby indianistiky, airsoftu a vodní turistiky. Registrace bude pokračovat, hlášení musí být odávzdáno do
25.1.Z02O, doreg,istrace čienů je možná kdykotiv během katendářního roku.

informaci o obnovení registrace pro rok7020.

7. Votba a imenování čtenů radv PS 
"

7.'l. Nebyt podán žádný návrh na volbu či jmenování člena rady pionýrské skupiny t

že rada bu,de pracovat ve složenischvátenérň schůzí 23.1.2O1g
v sou[adu s čtánkem V.4.b), a čtánkem Vl,A.6.a) Stanov: :

7.3. e vedení skupiny bude pokračovat ve zvoleném stožení Jiří
Perkner, Martin Ritter, Jan FlouŠka.

zasedání KRP ve složení pro rok 7020, které rzejde z voleb
na pionýrských skupinách, na den 75.1.2020. Doporučil, abyza čteny Krajské rady pro rok2020 by[izvoleni
Jan Houška, Vendula Glasbergerová, Ondřej Wessely a Jiří Perkner.

8.2. Rada pionÝrské skupinv zvolila, (PRO 10), čteny Krajské rady Pionýra pro rok 2020za PS Chomutov
Jana Houšku, Vendulu Glasbergerovou, Ondřeje Wesselého a Jiřího Perknera.

8.3. Rada pionÝr:Ké skupinv schválila, kandidaturu J.Perknera a O.Wesselého do r4ikonného výboru
krajské rady Pionýra Út<OP a kandidaturu M.Rittera do kontrolní komise UKOP.

9,1. J.Perkner připornnět, že stejná pravid[a a ktíč 30:1 ptatí pro volbu de[egátů na Krajské shromáždění,
které se koná též 25.1.2O2O a bude volit čtena České rady Pionýra za ÚNOP pro rok 2020. Doporučil, aby
za delegáty byli zvoleni Zdeňka Vrátníková, Martin Glasberger, Ondřej Wessely a Jiří Perkner.

( PRO 10}, detegáty Krajského shromáždění pro rok 7070 zaPS
Chomutov, Zdeňku Vrátníkovou, Martina Glasbergera, Ondřeje Wesselého a Jiřího Perknera.

10. Schválení rozpočtu skupinv na rok 2020
10.1 . J.Perkner předložit návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 202a, který je pří|,ohou tohoto zápisu.
10.2. Rada pionÝrské skupinv schvá[i!B-( PRO í0), vyrovnaný rozpočet skupiny na rok 2020, verzi č.1.

11 . Aktualizace plánu akcí na rok 2020
11,1. J.Perknerpředložilaktualizovanýptánakcíkonzultovanýsvedoucímioddítůaktubů.Ptánjepřítohou

tohoto zápisu.
1 1 .2. Rada pionÝrské skupinv schválila, (PRO 10), navržený ptán akcí na rok 2020.
1'!.3. Rada pionÝrské skupinv schválila, (PRO í0), v rámci plánu akcí na rok2020 konání táborů a jmenovala

jejich hlavní vedoucí takto:
í "běh LPT v termínu 11.-25.7.2020 naTZ Bernov - HVT jmenována Zdeňka Vrátníková
2. běh LPT v termínu Z5.7,-8.8.2020 naTl Bernov - HVT jmenována Jaroslava Wessela

1Z. Návrh na zařazení do kurzů PVC č.6
12,1. Pod[e registrace přechází do instruktorského věku 15 tet 5 členů, kteří budou vysl,áni na kurz KlP-

Macháčková, Hrabák, Troch, Čapková, Kuncová, Halbichová, pro lolatifikaci KOV Jan Po[áček,
(PRO 10), vystání č[enů, kteří closáhrtou věku 15/1B tet

q\

&.
(-

KlP a KOV v termínech stanovených PVC č.ó při ÚKOP a úhradu náktadů spojených s
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13.4.
13.5.

Zapsa[a: Zdeňka Vrátníková

Strana 3 ze 4

13. Diskuze - Různé
13.1 . J. Perkner informoval o nabídce náměstka primátora na přestěhování ktubovny do areálu na Kamenné,
13.2. Rada PS návrhem nesouhtasí (10 PROTI)
'13.3. J.Perkner v souladu s vnitřními předpisy Pionýra požádat o potvrzení elektronjckého htasování,ze dne

16.1.7020 o souhlasu s podáním Žádosti o dotaci v projektu MSMT,,TEPLO" s povinriostí uhradit min.2O%
náktadŮ, tedy cca 40.000 Kč.

íPRO 10), podání žádosti
F.5típka připomněi povinnost dokončit stavební řízení na TZ Bernov pro stáruajícísiav, před přijetínr
nového stavebního zákona. Prvotní je jednání rta stavebnírn ťiřadu a zpracování výkresové dokúmentace.
Totobudemusetbýtzohtedněnovrozpočtu,budoutodatšírnidaje.

13,ó. Jarka Wesseta vyjádřita nespokojenost s ,,nespravedlivým" využíúáním finančních prostředků PS"

13.7. Jitka Wesseta požádata o určení termínu příští s :hůze rady. Do té doby zpracuje ÚZ za rok1Olg,
přehtedy příjmu a využŤtí dotací, čerpání jednottír4ich oddítů a klubů a datších kapitot hospodaření.

14. Usnesení.
í 4.1 . Rada pionÝrské skupinv schvátita, (PRO 10), usnesení z této schůze,

15. Závér
15.1. Závěr provedl vedoucí pionýrské skupiny J.Perkner, poděkoval přítomným za účast a schůzi ve 19:15 hod.

ukončil.

Přitohy zápisu:
1 . Prezenční listina
2. Výroční zpr áv a za rok 701 9
3.Rozpočet na rok2020
4.Ptán akcí na rok2020

í
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- Pionýrská skupina Chomutov

zapsonó u Městského sotldu v Proze, spisová značko L 3921a
sidIo: Hovlíčkova 3675, Chomutov 43003
adresa pro zosilóttí pošty: Kamenná 5129, Chomutov 43004

PIONÝR, z. s.
lC 69291845

bankovni spojeni:
statutární orgón:

M|ONETA l\oney Bank, a.s., č.ú. 729177018/0ó0O
Jiři Perkner, vedoucí pionýrské skupiny 

]

ťel: 72a 413 316 nebo 777 248 70ó

e-mai t: perkner-cv@seznam.cz
www. cho m utov. pi ony r. cz

I

D[e prezenční tistiny byto přítomno 'l0 ze 14 čtenŮ rady skupiny , tj. 71 ,4 %.

V souladu s článkem Vl,A.6. a čtánkem Xlll.B.3.b., Stanov Pionýra, by[a schůze rady usnášenischopná.

A) Rada Pionýrské skupinv Chomutov r,rzala na vědomí
1. lnformaci o hospodaření P5 v roce 2a19
2. lnformaci o obnovení registrace pro rok 2020 oddítů Čtyřlíster a Rotničky a ktubů indianistiky, airsoítu a

vodní turistiky
3. lnformaci, že rada PS bude pracovat ve složení schváleném schůzí 23.1.2019

v souladu s článkem V,4,b), a článkem Vl.A.6.a) Stanov:
1. Jiří Perkner -

2. Martin Ritter -

3. Jan Houška -
4, Zdeňka Vrátníková
5. Vendu[a Gtasbergerová
6, Radim Hrabák -

7 , Jaroslava Wessela -

8. Karolína Klimperová-
9. Alena Pernetová -

10. Martin Glasberger -

11. Ondřej Wesse[y -

17. Nikolas Gottvald -

13. Jitka Wessela -

14. František Stípka -

vedoucí skupiny + vedoucí ktubu indianístiky
hospodář skupiny
správce táborové záktadny
vedoucí oddílu Ctyřlístek
zástupce vedoucí oddilu Čtyřtístek
instruktor oddítu Ctyřtístek
vedoucí oddítu Rotničlly
zástupce vedoucí oddítu Rolničky
i nstru ktor oddítu Rotničky
vedoucí klubu airsoftu
vedoucí klubu vodní turistiky
člen rady
čten rady
čten rady

4. lnformací, Že vedení skupiny bude pokračovat ve zvoleném složení Jiří Perkner, Martin Ritter, Jan Houška.
5.Připomínlg z diskuze
5.1. Rada PS nesouhlasí (10 PROTI) s nabídkou SMCH na přestěhování do areálu na sídlišti Kamenná
B. Rada PionÝrské skupinv Chomutov schváli[a:
1. Program schůze
2. Výroční zprávu PSzarok2019
3. Kandidaturu J.Perknera a O,Wesselého do VV KRP
4. Vyrovnaný rozpočet skupiny narok2020
5. Navržený ptán akcí narok2020
6. Konání letních táborů na TZ Bernov
7. Návrh na zařazení čtenů do vzdělávacích kurzů a úhradu náktadů
8. Žádost o dotaci MŠMT ,,Tepto" na r4ýměnu kotle na TZ Bernov se spoluúčastí do r4iše 40.000 Kč
9. usnesení z této schůze

P5 Chomutov
Jana HouŠku, Vendulu Glasbergerovou, Ondřeje Wesselého a Jiřího Perknera.

2. Detegáty Krajského shromáždění ÚXOP pro rok 2aE za PS Chomutov
Zdeňku Vrátníkovou, Martina Glasbergera, Ondřeje Wesse[ého a Jiřího Perknera.

D. Rada PionÝrské skupinv Chomutov dne 23.1.2019 imenovala:
1. Do funkce HVT LPT 1.běh 11.-Z5.7.ZO7O ZdeňkuVrátníkovou


