Junák – český skaut, z. s.
Kancelář ústředí

Zápis z jednání Výkonné rady 18. 8. 2021
Místo: Google Meet
Čas: 17.00 – 19.00 hodin
Přítomni (online): Josef Výprachtický, Barbora Tichavová, Petr Vaněk, Markéta Olišarová,
Filip Hlavinka, Ondřej Peřina, Marek Baláš, Vojtěch Olbrecht
Omluveni: Jana Jirasová
Hosté: Ladislav Pelcl (za Náčelnictvo)
● Výkonná rada se seznámila s podobou Zprávy k registraci 2021 a potvrdila další postup
jejího připomínkování a zveřejnění na konci léta.
● Výkonná rada diskutovala a schválila k předložení Náčelnictvu materiál k práci na
tématu klimatické změny ve skautském roce 2021/2022.
● Výkonná rada dle čl. 35 písm. c) Hospodářského řádu vyslovuje souhlas
s dlouhodobým pronájmem části budovy čp. 1207/3a na ulici B. Němcové
v Havířově-Šumbarku, jakož i pozemku parc. č. 334 v k. ú. Šumbark (jehož je budova
součástí), zapsaných u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště Ostrava, na LV č. 2164, ve vlastnictví pobočného spolku Junák – český
skaut, středisko Havířov, z. s., IČ 18055958, Církevnímu středisku volného času
sv. Jana Boska v Havířově, IČ 48806030.
● Výkonná rada dle článku 46 Stanov uděluje souhlas s prodejem pozemku par. č. 45/2
k. ú. Štiřín, obec Kamenice zapsaný na LV 1926 vedeného Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha – východ ve vlastnictví Junáka českého skauta, z. s., IČ 00409430, do vlastnictví Obce Kamenice, IČ 00240273, za
dohodnutou cenu 130 Kč za m2.
● Výkonná rada dle článku 46 Stanov schvaluje prodej budovy č. ev. 80, způsob využití
jiná stavba (stojící na pozemku jiného vlastníka, parc. č. 693/13), zapsaná na LV
č. 1535 pro k. ú. Zruč, obec Zruč - Senec, vedeném u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň sever, z vlastnictví pobočného spolku
Junák - český skaut, Plzeňský kraj, z. s., IČ 70848556, do vlastnictví Obce ZručSenec, IČO 00258563, za dohodnutou cenu 100 tisíc Kč.

Více informací o práci Výkonné rady je k dispozici ve Zprávách Výkonné rady.
Příští jednání Výkonné rady proběhne 8. 9. 2021.

