Junák – český skaut, z. s.
Kancelář ústředí

Zápis z jednání Výkonné rady 9. 12. 2020
Místo: Google Meet
Čas: 17.00 – 21.00 hodin
Přítomni (online): Josef Výprachtický, Barbora Tichavová, Petr Vaněk, Jana Jirasová,
Markéta Olišarová, Vojtěch Olbrecht, Filip Hlavinka, Ondřej Peřina
Omluveni:
Hosté: Ondřej Vokál (za Náčelnictvo), Tomáš Slavík a Petr Zaremba (Skautské
pojišťovnictví)
● Výkonná se seznámila se záměrem projektu skautského pojišťovnictví a vznesla
dotazy a připomínky k předloženému materiálu. K tématu se znovu vrátí na některém
z dalších jednání.
● Výkonná rada schválila závěrečnou zprávu strategického tématu Řízení kvality
vzdělávacích akcí a souhlasí s jejím předložením Náčelnictvu.
● Výkonná rada schválila upravené podmínky pro skautské vzdělávání v roce 2021,
reagující, podobně jako v předchozím roce, na komplikace působené epidemií.
● Výkonná rada schválila Směrnici pro vzdělávací akce v roce 2021.
● Výkonná rada připomínkovala způsob zpracování dat ze skautISu pro potřebné
analýzy, přehledy i zprávy k registraci.
● Výkonná rada schválila prodloužení členství Junáka - českého skauta v České radě
dětí a mládeže na rok 2021.
● Výkonná rada v souladu s čl. 46 Stanov souhlasí s dělbou pozemku. p. č. 439
k. ú. Požďátky na dva pozemky A a B o výměrách A = 4177 m2 a B = 2848 m2.
Výkonná rada souhlasí se způsobem vypořádání spoluvlastnických podílů
k pozemkům zapsaných na LV 253 k. ú. Požďátky (Junák vlastní 2/3 vlastnických
podílů a Ing. Miloš Matoušek 1/3 vlastnických podílů). Nové vlastnické uspořádání
bude následující: Junák nabude do svého výlučného vlastnictví pozemek p. č. 464/1
k. ú. Požďátky a pozemek B o výměře 2848 m2. Ing. Miloš Matoušek nabude do svého
výlučného vlastnictví pozemek A o výměře: 4177 m2.
● Výkonná rada projednala a připomínkovala změnu projektu akce HelpDesk 2021.
● Výkonná rada se seznámila s aktualitami ohledně problematiky evidence skutečných
majitelů a zapisování některých údajů ZvOJ do spolkového rejstříku.
Více informací o práci Výkonné rady je k dispozici ve Zprávách Výkonné rady.
Příští jednání Výkonné rady proběhne 6. 1. 2021.

