
Zápis ze schŮze rady Pionýrské skupiny Chomutov
ze dne 8.'l .2020 Strana 1 ze 2

PIONÝR, z. s. - Pionýrská skupina Chomutov
ř agz91845
zapsaná u AÁěstského soudu v Praze, spisovó značka L 39210

sídlo: Havlíčkova 3675, Chomutov43003

adresa pro zasílání pošty: Kamenná 5129, Chomutov 43004

bankovní spojení: I,ÁONETA lÁoney Bank, a.s., č.ú. 129177018l0600

statutární or3án: Jiří Perkner, vedoucí pionýrské skupíny

tet: 720 413 31ó nebo 777 248 706

e-maíl: perkner-cv@seznam.cz

www. chom ut ov. pi ony r. cz

konané dne 8. 1 " 2aZ0 v klubovně.

Piílonnni : Viz prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
OmluyeqL
PrpetalL 1. Zahájenr

7. Ověření přítomnosti členů
3. Schvátení programu
4. lnformace k jnvestici ,,Tep[o"
5. Různé - diskuze,
6, Usnesení.
]. Závěr.

1. Zaháiení
1.1. Schůzi v 1B:00 hod. zahájit a dáte řídiIvedoucí pionýrské skupiny,liří Perkner.
2. Ověření přítomnosti členů
2.1. Dte prezenčni listiny byto v čase zahájeníschŮze přítomno 11ze 14 Č[enŮ rady skupiny, !,7B,6%.

t/ souladu s čtánkenr Vl.A.6. a článkem Xlil,B.3.b., Stanov Picnýra, byla schůze racJy usnášenischopná.
3. Schvátcní proqranru
3.1. J.Perkner předložjt návrh proqramu schůze, uvedený na pozvánce rozeslané všem dospěiým čl,enŮm PS.

( PRO 1 1 ), proqram schůze.
4. lníormace k investjci-JeBlo1
4.1, J"Perknerseznámilsobsahemdopisurozeslaného4.1,ZO70ekonomkouPionýraK.Brejchovouaprojektem

vyhlášeným lUŠVtT na výměnu kotlů neodpovídajících nor4ým normám EU. Pi'ihtáška do projektu včetně vŠech
přítoh musí být odevzdána na ústředí Pionýra do 23,1.?02a. Spotuúčast 1e 20"Á náktadŮ. K tomu vŠeobecná
diskuze s tím, že 20 9ó bude značná částka, ale koteI musíme stejně pořídit do konce roku 2021 a toto je
šance, jak získat finanční prostředky, které nebudeme bez dotace schopni jinak získat.

4.2. Rada pionýrské skupinv schvé!_le,( PRO 1 1 ), zapojení do projektu ,,Teplo", 20 96 finanČní spoluúČast a
pověřita J. Perknera zpraco,ráním dokumentace,

5. Různé - diskuze
5.,l. Jitka Wesse[a informova[a o přihtášení na akci Ledová Praha 31 .1-7"2,2019 se spo[ečnou učastí ČienŮ oddítŮ

ČtyřtísteX a Rolničky, s pokračováním odclíiu Rotničky na TZ Bernov do 9"2.7a70 v rámcjjarních prázdnin.
5.2. 7.Yrátníková inforrnovala o plánované akci bowting oddítu ČtyřtísteX dne 18,1.2020
5.3.@(PRo11),uspořádánítěchtoakcíaprop[acení509ónáktadůLPauhradu

pronájmu bowlingových drah.
5.4, Platí termín ,,výroční" schŮze rady 27.1.7020.
6. Usnesení.

, (PRo
7. 7ávěr
7,1. Lávěr provedI vedoucí pionýrské skupiny

ukončit,

1 í ), usneseni z této schůze.

J.Perkner, poděkoval přítomným za účast a schůzive 'l9:00 hod.

Zapsa[: Ověřiti:


