Pionýr, z.s.- Pionýrská skupina Koloušci * * * sídlo : Božejov 111, IČ 60860804
Zápis z jednání Rady PS, str.1

Zápis
ze zasedání Rady Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Koloušci,
které se konalo dne 6. dubna 2014 od 14:00 hod. v budově mysliveckého sdružení Božejov.
Přítomní členové Rady : T.Čech, M.Klapová, O.Kořínková, J.Kuchařová, Bc.K.Matějková, R.Ondrušek,
Bc.E.Štefflová, V.Zeman, J.Bambasová
Omluvení členové rady : L.Šmídová
Přítomní přizvaní – hosté : xxx
Omluvení přizvaní – hosté : xxx
Zasedání zahájil a řídil Roman Ondrušek. Zapisovatelem byl zvolen V. Zeman, ověřovatelem zápisu byla zvolena
Bc.Eva Štefflová. Program jednání (viz.pozvánka) byl schválen bez připomínek.
Program jednání :
1. Kontrola zápisu z Rady PS konané 12. 1. 2014 (předkládá R.Ondrušek – písemně předem)
K věci : R.Ondrušek okomentoval zápis z jednání, který byl členům Rady PS rozeslán e-mailem po minulém zasedání
a je přístupný na webu pionýrské skupiny.
Rozprava : x x x
Usnesení : Rada PS schvaluje zápis z jednání ze dne 12. 1. 2014 bez připomínek.
2. Výroční zpráva PS za rok 2013 (předkládá R. Ondrušek – písemně předem)
K věci: xxx
Rozprava: xxx
Usnesení: Rada PS schvaluje Výroční zprávu PS za rok 2013 bez připomínek.
3. Účetní závěrka za rok 2013
K věci: Všichni členové rady si prostudovali dokumenty předem. Výše nákladů za pronájem a energie v klubovně za
rok 2013 byla kvůli poměrně dlouhé zimě vyšší.
Rozprava: xxx
Usnesení: Rada PS schvaluje UCE závěrku za rok 2013 bez připomínek.
4. Schválení ČP na rok 2015
K věci: Výše ČLP na rok 2015 rada schvaluje v předložené výši. U kroužku Šikovné ruce výše není stanovena, není
totiž ještě jasné, zda bude tento kroužek otevřen. Jasno by mělo být ke konci června.
Rozprava: xxx
Usnesení: Rada PS schvaluje výši ČP na rok 2015 bez připomínek.
5. Různé :
a) V řešení budoucnost PS.
K věci: R. Ondrušek přednesl Radě starost o vedení PS v dalších letech, resp. v horizontu 10 let. Do podzimu 2014 by
si členové Rady měli rozmyslet, zda v PS chtějí nadále pracovat a to z dlouhodobého hlediska. Pokud ano, pak by se
také měli zamyslet nad částí agendy PS, kterou by se chtěli zabývat. R. Ondrušek by posléze tyto agendy lidem
ukázal, naučil, aby se nestalo, že v budoucnu nebudou schopní a kvalifikovaní lidé, kteří se tyto záležitosti budou
svědomitě starat a z tohoto důvodu by se skupina mohla rozpadnout.
Rozprava : xxx
Usnesnesení : xxx
Jednání bylo ukončeno dne 6. 4. 2014 ve 14:25 hod.
Zapsal: Vojtěch Zeman
Zápis ověřila: Bc. Eva Štefflová

