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ChomútavPIONÝR, z. s. - Fionýrská skupina
lC 69291845
zapsaná u lÁěstského soudu v Praze, spisová značk.a L 39210

sídIo: Havlíčkova 3675, Chomutov 43003

adresa pro zasíIání pošty: Kamenná 5129, Chomutov 43004

bankovní spojení:
statutární oryón:

tel: 720 41 3 316 nebo 7V 248 70ó

e-moi{: perkner-cv@seznam.cz
www, chom ut ov. pi onyr. cz

^^ONETAfuloney 
Bank, a.s., č.ú. 12917701810600 .,.

Jiří Perkner, vedoucí pionýrské skupiny

konané dne 27.5.2020 v klubovně-

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

Proeram: 1. Zahájení
2. Ověření přítomnosti čtenů
3. Schválení programu
4. Organizační
5. Různé - diskuze
6. Usnesení.
l. l,aver.

1. Zaháiení
'l .1 . SchŮzi v 1ó:00 hod. zahájit a dál,e řídil vedoucí pionýrské skupiny Jiň Perkner.

2. ověření přítomnosti čtenů
2.1 . Dte prezenční tistiny byto v čase zahájení schůze přítomno 8 ze 14 čtenů rady skupiny, tj. 57 ,14 %.

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

3. Schválení programu
3.1. J.Perkner předložit návrh programu schůze, wedený na pozvánce rozeslané všem dosStým čtenům PS.
3.2. Rada pionÝrské skupinv schválila. ( PRO 8), program schůze.

4. Orqanizační
4.1.1. J.Perkner informoval o stavu projektu,tŇt,tr ,,Tep[o" - Pořízení kotle na TZ Bernov.

- Na v,.izvu k podání nabídky ze dne 24.4.2OZ0 jsme obdrželi do stanoveného termínu 15.5.2O7O, 12:@
hod, tři nabidky.

- Jmenoval komisi ve složení Jan Houška, Jitka Wessela, Martin Glasberger, Martin Pro]6an a Jiří
Perkner.

- Tato dne 20.5.2020 v 16:00 hod zahájita svoji činnost a otevřela doručené obátlqy.
- Komise provedla posouzení nabídek a rozhodla o zadání zakázky cenově nejrnýhodnější nabídce.
- Vybrán byt Marek Havtík, lČo ó9936463.
- Dne 21.5.ZO20 byla rozeslána oznámení o {,stedku výběrového řízení.
- Dne 24.5.2020 byla vybraným dodavatelem podepsána smlouva o dílo.
- Podle dohody budou práce provedeny po objednání kotle, armatur a přístušenství tak, aby byt dodržen

námi požadovaný termín od 1.6.2020 do 1.7.2020, rrzhledem k přípravě TZ na letní tábory.
4.1.2. Rada pionÝrské skupinv vzala na vědomí. iníormaci J.Perknera k projektu Teplo.
4.1.3. (PRO 8), výběr dodavatete, postup rea[izace projektu a zál
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4.2.1, J.Perkner informoval o stavu projektu z VVŘ - Oprava elektroinstalace na TZ Berno,r. Přiinar, že podcenil
rozsah pracÍ, potřebu pořízení elektromateriálu a související zednické a pomocné práce. Vše ale bude
dokončeno tak, aby zákl,adna mohla být vymatována, uklizena a připravena na letní tábory'do 3:0.6.2020,
opravaprobíházaspo[uprácesreviznímtechnikemapod[ejehopoŽadavků.

4.Z.2. nformaci J.Perknera k projektu Oprava elektroinštaliace na TZ

4.3"1. V.Yrátníková, HVDT, předtožita dokumentaci 1.běhu LPT Bernov 11.-25.7.2aZ0 aktualizovanou p'o
po(ynech MZ a orgánŮ Pionýra, : "

4.3.2. Rada pionÝrské skupinv s (PR.O 8), schvalovací [ist, personátnízajištěni, rozpočet tábora_a,
dokumentaci účastníkŮ a provozní táborovou, aktualizovanou o opatření proti COV|D 19. " í

4.3.3. O,Wese[y informovalo rozhodnutí dospětých čtenů oddítu Rolničky, uspořádat zkrácený 2.běh LPT naTZ
Bernovvtermínu 25,7-1.8.2a2O. Předtožit návrh schvalovacího listu, personátního zajištění a rozpočtu. Má
kvatifikaci HVDT.

4.3.4. Rada pionÝrské skupinv schválila, (PRO 8), pořádánízkráceného 2,běhu LPT, O"Wesseleho do funkce
HVDT, schvalovací [ist, personátnízajištění, rozpočet tábora" Doporuči[a použít (upravenou z 1.běhu)
dokumentaci účastníkŮ a tábora aktualizovanou o opatření proti COV|D 19.

4.3.5. 8), vedoucímu PS J.Perknerovi, předloženou dokumentaci obou
láře Úxop k evidenci.

5. Různé - diskuze
5.1. Vevšeobecné diskuzi hodnocen postup při realizaci investice Kotel aopravyelektroinstalace. Zapojenído

Brigád, termíny a rozvrh prací nutný k zajištění provozu TZ na letní tábory. Dáte probírána opatření
ministerstva zdravotnictví a hygieny k táborŮm.

5.7. J Perkner vyzval k zapojení do aktivit vyhtášených Pionýrem.

6- Usnesení.
6.1. 8ada pionýrské skupiny schválila, (PRO 8), usnesení z této schůze.

7. 7ávér
7"1. J.Perkner poděkovat přítomným za účast a schŮzi v 18:15 hod. ukončil.

Zapsal: Jiří Perkner overl1,1:

srtu


