Návrh programu jednání ÚRE
Termín: čtvrtek 15. 11. 2012, 19.30
Místo konání: Klubovna Vatabu - Hurdálkova 147, Náchod

Body k jednání:
1. Doplnění a schválení programu ÚRE.
2. Zhodnocení úkolů z předchozího setkání.
3. Současný stav čerpání dotací za rok 2012 a odevzdání vyúčtování podle příkazních smluv –
středisko Náchod, středisko Staroměstská, ÚRE.
4. Seznámení s podmínkami a termíny dotačních projektů na rok 2013.
5. Informace o předání účetnictví ÚRE novému hospodáři.
6. Návrh na převedení účtu ÚRE k jiné bance – každý může přinést vlastní návrh, podmínky jsou
samozřejmě nízké poplatky a dostupnost banky pokud možno v Náchodě (zatím vytypovaná
FIO Banka).
7. Propagace organizace v roce 2012 – co bylo a nebylo a co dál.
8. Pojištění organizace – ČRDM a jiné možnosti.
9. Návrh na obnovení tvorby výroční zprávy.
10. Znaky, odznaky a jiné v kompetenci ÚRE, zavedení odborek do praxe od září 2012.

V Náchodě dne 30. 10. 2012

Helča Přibylová, ÚNE

Zápis z jednání ÚRE
ÚRE zahájena v 19:30 v klubovně Vatabu, Náchod
Přítomni:
Petr Štěpán – středisko Náchod, ZÚNE
Helena Přibylová – ÚNE
Jaroslav Čmelík – středisko Staroměstská

Program:
Ad 1) Program schválen s přidáním bodu 11 – placení členských příspěvků ÚRE
Ad 2) po zhodnocení úkolů zadány nové termíny dosud nesplněných úkolů:
a) Zajistit obaly na luky, respektive prozatím cenovou kalkulaci (Úťa) – do 31. 12. 2012
b) Webová prezentace půjčovny (Helča) – do 31. 12. 2012
Ad 3) ÚRE upřesní částku a zajistí realizaci položky „odborky a znaky“ (Úťa), středisko Náchod
odevzdá vyúčtování v termínu podle smluvených pravidel (do 10. 1. 2013), středisko Staroměstská
odevzdá vyúčtování podle smluvených pravidel v prodlouženém termínu – 30. 11. 2012
Ad 4) dotační program KHK pro rok 2013, který se Eldoráda týká, byl shledán téměř totožným jako
v roce loňském (s výjimkou priority programu – působnost organizace ve všech okresech kraje),
v průběhu roku nebyly zatím shledány žádné zásadní chyby a nedostatky ve zvolené strategii v roce
2012, proto i pro tento rok bude postup stejný:
a) do 13. 12. 2012 odevzdají jednotlivá střediska své podklady pro společný projekt a to na
základě zaslaných tabulek a formulářů
b) dílčí projekt ÚRE – ÚRE se shodla, že v dílčím projektu ÚRE bude žádat o dotace na vzdělávací
aktivity, propagaci organizace a tisk znaků a odborek, další náměty např. na vybavení
půjčovny je možné zasílat do 10. 12. 2012 (na mail: helca.pribylova@eldorado.cz)
Ad 5) ÚRE byla informována, že proběhla již dříve schválená změna na pozici hospodáře ÚRE. Novým
hospodářem ÚRE je tak od 8. 11. 2012 Radka Tinsová.
Ad 6) ÚRE diskutovala téma změny banky. Konečné dva návrhy, mezi kterými na základě dalších
referencí rozhodnou ÚNE a ZÚNE do 30. 11. 2012, jsou FIO Banka (reference zajistí Helča) a Poštovní
spořitelna (Reference zajistí Úťa). Jarda Čmelík se přiklání spíše k variantě FIO banky, rozhodnutí ale
nechává na popsaném postupu.
Ad 7) Helča informovala ÚRE o novinkách v propagaci organizace v roce 2012 – nový vzhled
webových stránek, inzerce v tisku - příloha MF Dnes a Náchodský zpravodaj. ÚRE se shodla, že bude

více využívat možnost bezplatného přispívání do Náchodského zpravodaje za účelem zviditelnění
organizace.
Ad 8) Helča podala ÚRE nové informace týkající se pojištění organice vstupem do ČRDM – z informací
na webu organizace vyplývá, že i nepřímí členové a nečlenové mohou být zahrnuti do pojištění.
Nejsou však dostupné bližší informace o těchto formách členství. Helča proto potřebné informace
zajistí do 31. 12. 2012
Ad 9) ÚRE odmítla obnovení tvorby a zveřejňování výroční zprávy organizace (proti byla obě přítomná
střediska), odsouhlasila však vytvoření jednoduché tabulky (zajistí Helča), do které budou jednotlivá
střediska a jednotky vyplňovat vždy do konce ledna daného roku veškeré uskutečněné aktivity roku
předcházejícího (pro byla obě přítomná střediska)
Ad 10) ÚRE se shodla, že bude od této chvíli zajišťovat nákup a následný odprodej používaných znaků
a odznaků (Březové lístky, orlí pera apod.) jednotlivým střediskům. Odborky zatím nebyly do praxe
uvedeny, protože zatím stále neexistující vhodné grafické návrhy. Tyto návrhy zajistí do konce 28. 2.
2013 Úťa.
Ad 11) ÚRE si připomněla postup pro vystavování faktur a placení členských příspěvků, který byl
schválen již dříve. Vždy k 1. 12. daného roku by tak mělo dojít k vytvoření faktur na základě dat, které
v tu chvíli v databázi budou zavedeny. V případě nutnosti dofakturovat nové členy, kteří vstoupí do
organizace během prosince, bude toto na individuálním jednání daného střediska a ÚHE. ÚRE se také
shodla, že pokud dojde k situaci, že tabulka nebude vyplněna dostatečně (konkrétně, když bude
chybět vyplněná aktivita člena), bude se tento člen počítat jakožto samotář (pro byla obě střediska).
Jarda Čmelík také na místě zaplatil fakturu za členské příspěvky střediska Staroměstská za rok 2011.

ÚRE ukončena v 21:45.

V Náchodě dne 15. 11. 2012

Helena Přibylová, ÚNE

