Junák – svaz skautů a skautek ČR
Hlavní kapitanát vodních skautů

Zápis ze zasedání 4. 4. 2013
Termín: 4. 4. 2013
Místo: KÚJ, Praha, Senovážné náměstí
Přítomni: Vezír (Vladimír Cvrček, přes Skype), Hvězdář (Jan Fischer), Pumpa (Zuzana
Pozlovská), Pavlík (Pavel Bár), Liška (Kateřina Kaderová, přes Skype)
Úkoly
Hvězdář
- doformuluje poslední změny ve směrnici o bezpečnosti (splněno)
- naformátuje Vyhlášku o kvalifikacích do standardní podoby (splněno)
- pošle Pavlíkovi hlavičkový papír ve Wordu (splněno)
- opraví funkčnost interního webu HKVS (splněno)
- lednový zápis (splněno)
- připraví návrh na rozdělení financí KVS (splněno)
- zajistí číslování medailí a kapitánských odznaků (případně pořídí raznice) (splněno)
- poslat mail všem vůdcům oddílů VS dle nové registrace, aby odebírali eKP (zrušeno)
- poslat mail vůdcům oddílů VS s IVT o nové možnosti rozdílové zkoušky (odloženo)
- dopracovat návrh vyhlášky o vlajkách (částečně splněno)
- revize volební vyhlášky
Vezír
- připraví výroční zprávu (splněno splněno)
- zaurgovat Knara a spol. jestli budou dělat program Navigamu
Liška
- dát odkazy na mediální prezentaci Navigamu i na web HKVS
- zajistit dostupnost Inspira, komisů apod. z Navigamu
Pytlík
- příprava přiznání k dani darovací
všichni
- dodat materiály do příručky ke KZ a Kapce Pavlíkovi (vychovny@hkvs.cz), pokud
máme
- hledá se spolupracovník na inovaci vodáckých odborek
- dodat plán činnosti do konce roku 2013 po měsících

Program
1. Pilné návrhy k programu.
2. Schválení programu zasedání – schválen
3. Výroční zpráva
‐ Text připraven, nutno jen doplnit rozpočet
4. Daňové přiznání
‐ Finalizuje Pytlík. Jak mile ho dokončí, bude potvrzeno Vezírem a odesláno.
5. Vyhláška o vlajkách
‐ Do předloženého textu byly zapracovány připomínky od Labutě - PhDr. Zbyšek
Svoboda (člen expertní skupiny poslanecké sněmovny pro heraldiku a vexilologii)
Usnesení HKVS 2013/04/U1:
HKVS schvaluje Vyhlášku č. 8/2013 o vlajkách vodních skautů.
Návrh byl přijat. Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
6. Směrnice k bezpečnosti
‐ Čeká se na vyjádření VRJ a dodání další verze.
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‐ S TDC vede Pumpa jednání o propagaci bezpečnosti na vodě.
7. Volby do HKVS
‐ Na jarním srazu musí být zvolena kandidátní komise.
‐ Je třeba provést kontrolu volební vyhlášky, aby bylo vše v pořádku.
‐ Určení počtu delegátů volebního ústředního srazu kapitánů:
Usnesení HKVS 2013/04/U2:
HKVS stanovuje počet delegátů pro volby do HKVS na pozimním ústředním srazu kapitánů
takto. Delegáty jsou:
- členové současné rady KVS
- aktuální volení krajští kapitáni
- delegáti zvoleni krajskými srazy kapitánů jejich počet je dán počtem registrovaných VS
daném kraji v roce 2013, dle poměru 1:75. Tyto počty jsou:
Jihočeský kraj
5 delegátů
Jihomoravský kraj
2 delegáty
Karlovarský kraj
1 delegát
Královéhradecký kraj
2 delegáty
Liberecký kraj
4 delegáty
Moravskoslezský kraj
5 delegátů
Olomoucký kraj
1 delegát
Pardubický kraj
2 delegáty
Plzeňský kraj
2 delegáty
Praha
5 delegátů
Středočeský kraj
8 delegátů
Ústecký kraj
1 delegát
Vysočina
5 delegátů
Zlínský kraj
1 delegát
Návrh byl přijat. Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
8. Jarní sraz v Poděbradech
‐ Přípravy jdou dle plánu.
Usnesení HKVS 2013/04/U3:
Pro úhradu cestovních náhrad lektorům a organizátorům akce Ústřední sraz kapitánů (jarní
metodický seminář VS) Poděbrady se v souladu se směrnicí VRJ k proplácení cestovních
náhrad určuje náhrada za použití osobního automobilu ve výši 3Kč za kilometr.
Návrh byl přijat. Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
9. Oznámení z činnosti členů HKVS
o Hlavní kapitán
o Zástupkyně hlavního kapitána
o dokončování příprav jarního srazu
o Výchovní
o Jihomoravský kraj bude pořádat kapku
o Organizační
o Kontroly účetnictví KVS z roku 2012.
o Byly pořízeny 2 mm raznice na číslování vyznamenání a odznaků
o Finalizace vyhlášky o vlajkách
o Výroba kormidel a ploutví P550 pro Znojmo
o Hospodář
o Krajští kapitáni
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o Komise
1. Kontrola úkolu z minulého zasedání.
2. Určení místa a termínu dalšího zasedání a toho kdo místo zajistí

Úkoly
Hvězdář
- dopracovat přílohu vyhlášky o vlajkách
- revize volební vyhlášky
- požádat o souhlas přebíráním článků a obrázků raft.cz a hiko.cz
- zrevidovat článek o bezpečnosti
Vezír
- zaurgovat Knara a spol. jestli budou dělat program Navigamu
Liška
- dát odkazy na mediální prezentaci Navigamu i na web HKVS
- zajistit dostupnost Inspira, komisů apod. z Navigamu
Pytlík
- příprava přiznání k dani z příjmů
všichni
- dodat materiály do příručky ke KZ a Kapce Pavlíkovi (vychovny@hkvs.cz), pokud
máme
- doplnění prezentace HKVS na sraz KK
- hledá se spolupracovník na inovaci vodáckých odborek

Příští zasedání: 29. 5. v 15:30 v KÚJ
Zapsal: Hvězdář
Připomínky: Schválil dne 20. 4. 2013: Vezír
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