Návrh programu jednání ÚRE
Termín: středa 25. 4. 2012, 18.30

Pozvaný host na jednání: Jakub Hanuš – zástupce LT Devítky pro jednání bodu 3 tohoto programu.

Body k jednání:
1. Doplnění a schválení programu ÚRE.
2. Seznámení s využitím dotačních prostředků z projektu 2011 na ÚRE (co všechno jsme
nakoupili a je k dispozici střediskům a za jakých podmínek).
3. Projednání přijetí a případné rozdělení dotací 2012 jednotkám, která žádaly (Náchod, Staré
Město a ÚRE), diskuse o využití financí pro ÚRE. Z požadovaných 236 200Kč jsme dostali
80tis., ke kterým musíme být schopni doložit dalších 189 360Kč z vlastních zdrojů (za celou
organizaci). Celý projekt i rozhodnutí KHK včetně smlouvy je v příloze emailu.
4. Zhodnocení fungování databáze členů a placení příspěvků za rok 2011 a případné návrhy na
směrnici, která by přesně určila postup, termíny i postup v případě neplnění. V současné
době stále není databáze kompletní za minulý rok, prosím proto dotyčné o doplnění
databáze do dne konání jednání ÚRE, případné donesení podkladů na základě kterých
doplníme na místě (k určení počtu zastupovaných členů při hlasování v ÚRE (tzv. váha hlasu)).
5. Projednání a případné schválení změny na pozici hospodáře Eldoráda.
6. Projednání žádosti střediska Náchod o finanční prostředky na úhradu pojištění střediska
(žádost opět v příloze emailu).

V Červeném Kostelci dne 18. 4. 2012 připravila Helena Přibylová, ÚNE

Zápis z jednání ÚRE
ÚRE zahájena v 18:35 v Čechově 409, Náchod
Přítomni:
Petr Štěpán – středisko Náchod, ZÚNE
Helena Přibylová – ÚNE
TZ Devítka – Honza Čimera
Brno – plnou mocí pro Helenu Přibylovou

Program:
Ad 1)
program schválen beze změny
Ad 2)
seznámení s materiálem pořízeným z dotací 2011,
shoda na zavedení do evidence a uložení v klubovně Vatabu,
Úkol - sehnat obaly na luky (Helča a Úťa)
Návrh na zavedení poplatků při půjčování materiálu mimo Eldorádo (poplatky ve výši nutné
údržby):
o šípy – 20Kč/letku,
o poplatek za amortizaci luků - 50Kč/den, 60Kč/víkend a 100Kč/týden,
o gps: kusovky - 50Kč/den, 60Kč/víkend a 100Kč/týden , celá sada – 100Kč/den,
120Kč/víkend, 200Kč/týden);
o pistole s příslušenstvím - 20Kč/bombička (40 – 60 ran), půjčovné – 30Kč/den,
40Kč/víkend, 80Kč/týden);
o návrh odhlasován jednohlasně
Úkoly:
o BOZP na luky, pistoly, gps – Hany do konce května
o předávací protokol o půjčení – Honza do konce května,
o Webová prezentace na web (ure) – Helča do konce května
Správcem půjčovny materiálu jednomyslně zvolen Úťa
Probráno téma odborek – jejich tvorba, nákup, zavedení do praxe – shoda na zavedení do
praxe od září 2012 v celoroční činnosti
Ad 3)
Situaci letošních dotací KHK vysvětlil Petr Štěpán,
Rozhodnutí odhlasované všemi hlasy - ÚRE dostane z dotací 4 600Kč, středisko Staroměstská
dostane 10 000Kč a 25 720Kč bude dokládat z vlastních zdrojů, Náchod dostane 65 400Kč a
bude dokládat z vlastních zdrojů 169 000Kč – podrobnosti budou stanoveny příkazními
smlouvami

Ad 4)
Odhlasováno vystavení faktury vždy k 1. 12. A případné dovystavení další, pokud se někdo
přihlásí do konce roku
K tématu nutnosti placení alespoň minimální částky členských příspěvků se ÚRE shodla, že
neví a Helča zajistí podrobnost…
K tématu neplnění povinností střediska Staroměstský se ÚRE shodla na následujícím postupu
řešení: 1. snaha o neformální řešení (zajistí Úťa), a pokud to nebude úspěšné, tak 2. obeslání
členů s informací o stavu práce střediska a s výzvou k řešení stavu na úrovni střediska.
Ad 5)
ÚRE jednohlasně souhlasí s Mazdou Radkou Tinsovou jakožto novým hospodářem Eldoráda.
Termín předání administrativy po dohodě s Jardou Čmelíkem stanoven do konce měsíce
května. Vše přebere Helča a Dalibor Vích a dále předá Mazdě při nejbližší příležitosti.
Ad 6)
ÚRE odhlasovala (Petr Štěpán se zdržel, Jan Čimera pro, Helena Přibylová se zdržela)
proplacení pojištění střediska Náchod.

Jednání ukončeno ve 21.10.
Zápis provedla Helena Přibylová

