Výroční zasedání Jihomoravské krajské organizace Pionýra
a
Parlament Jihomoravské krajské rady Pionýra
Zápis z jednání dne 29.3.2008
Jednání zahájeno v 10.15 hod
Společná část:
1. Program jednání – zrušena zpráva o činnosti JmRDM (nemá kdo předkládat), jinak dle návrhu
schváleno bez připomínek
2. Volba komisí
• Mandátová – P.Buchta, J.Herclík, P.Stoudek
• Návrhová – J.Kačer, H.Procházková, Z.Humpolík
• Volební – P.Dvořáček, M.Dobčák, V.Zlámal
Zpráva mandátové komise:
• Delegátů – 25 ze 45, tedy více jak 1/3
• Hlasů – 64, pro schválení usnesení jsou potřeba nejméně 33 hlasy
Jednání je usnášeníschopné pro obě plánované části.
Výroční zasedání Jihomoravské krajské organizace Pionýra
1. Zhodnocení činnosti Jihomoravské krajské organizace za období 2007-2008, podáno
písemně, předložil M.Matyáš. Plénum bere na vědomí bez připomínek.
2. Plán činnosti KOP do budoucna, předložen písemně materiál „Vize JmKOP“, jako výstup
z víkendové akce. Materiál bude základem pro další diskuse a tvorbu cílů a pracovních týmů
k jejich naplnění. M.Matyáš zveřejní krajskými informačními toky, závěry budou též součástí
dubnových Aktualit. Delegáti jsou pověřeni projednat materiál na svých skupinách.
3. Návrh změn Jednacího řádu KOP, předloženo písemně, ústně zdůvodňuje P.Buchta.
Diskuse – V.Kružík, H.Mrázová, L.Francová, M.Doležalová – obavy z navrhovaného bodu 5 –
nedostatek mladých do 26 let, ochotných se účastnit jednání. Reaguje M.Matyáš, P.Buchta,
J.Mlaskač – chceme přitáhnout více mladých k rozhodování a k vnášení svých názorů do
rozhodování organizace, účast na jednání je právo nikoliv povinnost, VZ není až tak o hlasování
jako o výměně názorů.
Oddělené hlasování o bodu 5 (aktuálně 69 hlasů, pro schválení potřeba 35):
Pro – 60, proti – 4, zdržel – 5, návrh byl schválen
Hlasování o Jednacím řádu jako celku:
Pro – 58, proti – 3, zdržel – 8, návrh byl schválen
4. Návrh změn Volebního řádu KOP, předložen písemně, ústně zdůvodňuje P.Buchta.
Hlasování o Volebním řádu jako celku:
Pro – 66, proti – 0, zdržel – 3
Jednání VZ JmKOP bylo ukončeno v 11.00 hod.

Parlament Jihomoravské krajské organizace Pionýra
1. Zpráva o činnosti VV KRP, předloženo písemně, ústně doplňuje a komentuje M.Matyáš,
připomíná schválení vzniku nové PS Lysice. Bereme na vědomí bez připomínek.
2. Účetní závěrka a rozpočet, předloženo písemně, ústně komentuje J.Mlaskač:
- Schválení účetní závěrky KOP za rok 2007: pro – 68, proti – 0, zdržel - 1
- Schválení rozpočtu na rok 2008: pro – 65, proti – 0, zdržel – 4
3. Zpráva Revizní komise KRP, předloženo písemně, bereme na vědomí bez připomínek.
4. Zpráva o činnosti PVC Klubko, předloženo písemně, ústně komentuje P.Buchta. Připomínka
H.Mrázová k odpovědi M.Bělohlávka na dotaz ohledně neuvedení Pionýra v seznamu
organizací poskytujících akreditované vzdělávání, odpověď P.Buchty – administrativní
nedopatření, které je řešeno a nemá na naše oprávnění vliv. Zprávu bereme na vědomí.
5. Informace o průběhu a výsledcích registrace 2008, předloženo písemně, ústně komentuje
M.Matyáš – pokles čl.základny pokračuje, většinu tvoří pokles u PS Mládí, ale i dalších
subjektů, vznik nové PS jej naštěstí zmírnil. Bereme na vědomí bez připomínek.
6. Představení kandidátů do Revizní komise KRP – ústně se představuje H.Procházková,
ostatní – nepřítomné – kandidáty představuje J.Mlaskač.
7. Volba předsedy a členů – veřejná volba po jednotlivých kandidátech, řídí volební komise dle
nově schváleného Volebního řádu. Do funkce předsedy RK kandiduje P.Zdráhal, který odevzdal
rezignaci na členství ve VV KRP pro případ svého zvolení do RK. Do funkcí členů RK
kandidují H.Procházková z PS Pionýr Řečkovice, Ivan Novák z PS Vinohrady, Veronika
Bartlová z PS Lesní moudrosti a Radovan Mrkva z PS Slunovrat.
8. Výsledky voleb do RK KRP:
- Pavel Zdráhal – předseda RK: pro – 59, proti – 4, zdržel - 6
- Hana Procházková: pro – 62, proti – 0, zdržel - 7
- Ivan Novák: pro – 63, proti – 1, zdržel - 3
- Veronika Bartlová: pro – 66, proti – 0, zdržel - 1
- Radovan Mrkva: pro – 65, proti – 0, zdržel – 0
Všichni kandidáti byli zvoleni.
V 12.30 vyhlášena přestávka na oběd do 13.15 hod.
9. Školení k dotacím 2008, materiál předložen písemně, školí J.Mlaskač, jednání přítomni
přizvaní hospodáři PS.
10. Informace z ČRP, ústně předkládá M.Matyáš a J.Mlaskač. Diskuse kolem návrhu směrnice
k nemovitostem (H.Mrázová), návrh znovu zašleme těm, kteří si jej vyžádají. Zprávu bereme na
vědomí.
11. Výroční zpráva JmKOP 2007, ústně předkládá M.Matyáš – zpráva bude v podobném rozsahu
jako v roce 2006, na formátu a osnově se nebude nic měnit, jen aktualizujeme údaje.
Schválení záměru Výroční zprávy 2007 (aktuální stav 56 hlasů, pro schválení je třeba 29 hlasů):
Pro – 55, proti – 0, zdržel – 1
12. Český den proti rakovině, ústně předkládá M.Matyáš, výzva k dodatečnému zapojení do akce,
možno se ještě nahlásit na Ústředí. Brněnští účastníci se sejdou 6.5.2008 na kraji k domluvě
a distribuci materiálů. Informace vzaty na vědomí.

13. Dětský den na Špilberku, ústně předkládá J.Kačer. Akci pořádáme ve spolupráci s ČTU,
hledáme skupiny, které se zapojí formou jako dříve na Bambiriádě. Informace vzaty na vědomí.
14. Zahraničí, písemně předložen materiál o záměru mezinárodního tábora v r.2009, ústně doplňuje
J.Mlaskač – vzato na vědomí, ukládá se delegátům informovat členskou základnu.
15. Terminář akcí, akce pro veřejnost, ústně J.Kačer a M.Matyáš – terminář v Aktualitách a na
webu kraje, možno přes Servis Pionýra vkládat i své akce – vzato na vědomí.
Parlament schvaluje záměr uspořádat Setkání včetně Parlamentu a Výročního zasedání podle
předložené Vize a nového Jednacího řádu, ukládá delegátům informovat své členy.
Pro – 54, proti – 0, zdržel se – 2
Hledá se organizátor, který akci zaštítí, vytvoří realizační tým a ve spolupráci s VV JmKRP ji
zajistí. Delegáti zjistí návrhy na konkrétní dílny a případné lektory.
Bereme na vědomí příslib, že nikdo neřekl že nepřijede na Setkání.
16. Různé – připomínky k nedostatkům v kalendářích Pionýra (Z.Drábek) – ostuda pro Pionýr,
vysvětlení J.Mlaskače – šlo o technické nedopatření, výrobce se omluvil a letos vytiskne
kalendáře zdarma, reakce „škodu to již nenapraví“.
Akce pro veřejnost: M.Matyáš - zadávejte akce do servisu Pionýra, zobrazí se i na stránkách
kraje.
Hledáme zájemce o aktivní činnost ve prospěch kraje - pomoc při tvorbě Aktualit, oblast
komunikace a spolupráce s médii atd.
Delegáti gratulují Hanči Procházkové k jejím narozeninám.
Jednání ukončeno v 16.00 hod.

……………………………………………..
za návrhovou komisi Jan Kačer

……..……………………………………
předsedající Mgr. Jiří Mlaskač

…........................................................…..
předseda JmKOP Milan Matyáš

