Pionýr, z.s.  Pionýrská skupina Koloušci
Sídlo : Božejov 111
www.kolousci.cz

IČ: 60860804
tel :723730951
email : ps.kolousci@gmail.com

Zápis
ze zasedání Rady Pionýr,z.s.  Pionýrská skupina Koloušci, které se konalo dne 11.ledna 2015 od 14:00 hod.
v Pelhřimově.
Přítomni :

R.Ondrušek, J.Bambasová, V.Zeman, L.Šmídová, J.Kuchařová,
Bc.E.Štefflová, O.Kořínková, Bc.K.Matějková
Omluveni :
xxx
Přizvaní :
I.Stránská
Omluvení přizvaní : N.Hunalová (ze zdravotních důvodů)
Zasedání zahájil a řídil Roman Ondrušek. Zapisovatelem byla zvolena Jaroslava Bambasová, ověřovatelem
zápisu byl zvolen Vojtěch Zeman.
Program :
1. Kontrola zápisu z jednání Rady PS z 21.9.2015 (R.Ondrušek  písemně předem)
Rozprava : x x x
Usnesení : Rada PS schvaluje zápis z 21.9.2015 bez připomínek.
2. POZ letních táborů 2015 (R.Ondrušek, I.Stránská  materiál projednán na poradě PP před jednáním
Rady PS  písemná příloha)
Rozprava : x x x
Usnesení : Rada PS :
a. schvaluje  POZ letních táborů 2015
b. jmenuje  do funkce hlavního vedoucího letního tábora :
i.
1. běh  Roman Ondrušek
ii.
2. běh  Ivana Stránská
c. pověřuje  hlavní vedoucí letních táborů přípravou táborů v souladu se schváleným POZ.
d. ukládá  předložit do jednání Rady PS dne 19.4.2015 :
i.
program letního tábora
Z: hlavní vedoucí a vedoucí programu táborů
ii.
rozpočet letního tábora
Z: hlavní vedoucí a hospodáři táborů
iii.
jídelníček a soupis nákupů
Z: hlavní vedoucí a vedoucí kuchyně
3. Různé
a. Zpráva inventární komise a vyřazení majetku (E.Štefflová  na místě)
Rozprava : V inventuře schodek  M.Klapová po odchodu ze skupiny nevrátila flétnu a
kapodastr. K navrácení byla dvakrát vyzvána emailem na který nereaguje. Bude zahájeno

vymáhání schodku právní cestou, R.Ondrušek ji vyzve písemně, prokazatelným způsobem, k
vrácení majetku. Pokud nedojde k nápravě, bude věc předána k vymáhání (včetně nákladů s
vymáháním spojených) některé advokátní kanceláři  preferován Mgr. M.Pokorný  advokát z
Prahy, který zastupuje v majetkových věcech Pionýr, z.s. Při inventuře z majetku vyřazeny
dvě poškozené tamburíny a stará tiskárna.
Usnesení : Rada PS schvaluje :
i.
Zprávu inventární komise o provedené inventuře majetku PS a vyřazení majetku PS.
ii.
postup vymáhání nevráceného majetku od M.Klapové.
b. Úprava plánu jednání na rok 2015 (R.Ondrušek  písemně předem)
Rozprava : x x x
Usnesení : Rada PS schvaluje změny v plánu na rok 2015 dle předloženého materiálu.

Zapsal :

Jaroslava Bambasová

Ověřil :

Vojtěch Zeman

