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Stolínová, Nelson Dufek, Martina Pavelková, Pavel Gal, Hana Rosová, Martin Václavík
Hosté:Dalimil Toman, Josef Dvořáček
Omluveni: Lucie Nádeníková
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Souhrn úkolů a pověření
●
●

Rozálie Jandová ve spolupráci s Veronikou Vlačuhovou zpracují podmínky a přínosy
členství v YEE – nejpozději do valné hromady.
Dalimil Toman svolá další schůzku demokratické skupiny - na VH 2021
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ÚKOLY projednat v průběhu jako menší body
●

Dalimil Toman - zařadit na RHB či Refresh diskuzi nad tématem stárnutí členské základny
x dotace MŠMT - nechat na další VV a na VH

●

Dalimil Toman přidá nabídku Smrčníku do služeb poskytovaných ZČ a pošle výzvu do HB.
- pracuje na tom

Zápis
1.Poděkování a ocenění
❖ Předsedkyně děkuje všem na ústředí za flexibilitu při současné situaci - streamování klubu
s Lidií, přechod na distanční office nebo na práci on-line, pravidelné a obsáhlé informování
členů a organizátorů, obsáhlý mail s nápady, jak se zapojit do dobrovolnictví a jak na to
získat příspěvek - super!
❖ Předsedkyně děkuje zejména Evě Pavelové, Josefu Dvořáčkovi a Dalimilu Tomanovi za
skvělou práci při podávání projektů, ale i všem koordinátorům/kám, kteří se na tom taky
podíleli. A také, co víme, tak za včasné podání všech projektů, jako vždy toho bylo dost a
dost.
❖ Velké díky předsedkyně patří všem členům VV HB, že jste i v letních měsících reagovali
pružně a že jste o řadě věcech diskutovali.
❖ Poděkování patří taky všem, kteří jste se zapojovali v průběhu léta do organizování akcí,
předsedkyně oceňuje Terezu Opravilovou za organizování velkého množství táborů a
nových akcí (a také Rózálii Jandové za nový tábor na Šumavě)
❖ Zvláštní díky patří také Lucii Nádeníkové za organizaci úžasného potáborového setkání,
které bylo po všech stránkách skvěle zvládnuté a ještě to bylo na tak zajímavé lokalitě!

2.Zprávy z ústředí
Dalimil Toman, Josef Dvořáček
●

●
●

●
●

Dle nařízení vlády a aktuální situace s pandemií se pozastavuje běžná činnost, řeší se jak i
v těchto podmínkách dosáhnou naplnění výstupů projektů, hledají se nové alternativní
formy činnosti (např. on-line alternativy vzdělávání, které by měly být pro výstupy MŠMT
dostačující).
Ústředí HB řeší, zda opět spustit kampaň Na přírodu nekašlu.
Aktuálně jsme spustili výtvarnou, literátrní a fotografickou soutěž Máme rádi přírodu
(koordinuje Jitka Rajmonová, díky!) a ve spolupráci se Sekcí pro děti se otevřel nový ročník
eko-výchovného programu Duhové střípky.
Je také spuštěna výzva na individuální pomoc a vypsána podpora z prostředků Dárků
přírodě
Největší problém je s nemožností realizovat středoškolské programy a ekostany. Ekostanů
však proběhlo větší množství v létě.
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Začaly pravidelné schůzky Sekce Vzdělávání a zástupů organizátorských kurzů
V roce 2021 budeme mít nový úvazek na individuální fundraising hrazený z projektu
Stronger rooots.
Máme nové EVS dobrovolníky - Dodo (SK), Lidia (ESP) a Veronika Vlačuhová chce
pokračovat v koordinaci EVS.
Byl podán projekt na MZV na zahraniční aktivity u krajanů Rumunsko-Srbsko
Získali jsme 3 akreditace na dobrovolnické programy MV na 4 roky
Byly zpracovány a podány 3 projekty na MŽP
Projekty MŠMT jsou odloženy na konec listopadu
Probíhá administrace Investiční dotace na Smrčník
Probíhá kontrola finančního úřadu na dotace MV za rok 2016
Je domluvená firma na výrobu nového BISu: Automat. Do půl roku by měl být nový BIS
hotový.
Konají se výzkumy na zjištění informací pro lepší zapojování lidí v HB - proběhla focus
group a dotazníková šetření.

3.HB a aktuální covid situace
VV diskutoval jaký je teď stav, jaká rizika přináší druhá vlna, co bychom měli dělat.
Aktuálně se nejvíce řeší:
●
●
●
●

●
●
●
●

Vzdělávací kurz Akce památky - když nebude moct být, tak budou nějaké online přednášky
nebo se posune termín.
Organizátorské setkání Refresh - plánují se buď nějaké přednášky online, nebo část online,
část normální - setkávání
Lokality a výzva na “mimořádné dobrovolnictví” (skupinky lidí) - zatím jsme výzvu poslali jen
organizátorům, až klesne nárůst, tak se to bude šířit veřejně.
Probíhá výzva na “individuální dobrovolnictví”- zasaď sám strom, pověš budku, vyčisti
studánku - aby naši lidi zůstali aktivní - ÚHB nabízí finanční příspěvek. Web “Na přírodu
nekašlu” pak nabízí návod na tyto aktivity.
Dětské oddíly: řeší městské/venkovské hry - odkazové hry, úkolové, šifrovací.
Plánujeme přednášky - online přenos, aby to šlo přehrát i někdy později (aktuální témata,
přednášky o našich lokalitách) a vzdělávací webináře
Je potřeba sdílet vzájemně všechny naše nápady a oživit skupinu Brontosauří inspirace a
sdílení
Vítané by bylo on-line setkání lidí z různých oddílů, aby si sdíleli své nápady, motivovali se

úkol:každý z VV dá do skupiny Brontosauří sdílení nějaký nápad

Rizika a příležitosti do budoucna
Rizika:
-

finanční propad
nenaplňování výstupů projektů
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-

ztratíme se z povědomí veřejnosti
nepodaří se znovu nastartovat organizátory k akci - vyhoří nebo ztratí zájem
současná situace není nakloněná ani k jiným formám dobrovolnictví (mimořádné, na
přírodu nekašlu)
nepodaří se lidi v HB namotivovat k on-line aktivitám

Příležitosti:
+
+
+

dobrovolnictví a solidarita jsou aktuální témata
pobyt v přírodě je důležitý a lidi to vnímají
ochrana přírody je také téma - jednak viz výše, jednak kvůli snahám Vlády v mimořádném
stavu protlačit různé anti environmentální projekty jako DOL, přehrady...

4.Další jednání VV, strategické plánování a RHB
●

Co se strategickým plánováním HB a rozpracovanou vizí?

VV HB navrhuje vytvořit akční skupinu, která se bude tématu strategického plánu dále věnovat.
Cílem bude zařadit strategické plánování na Valnou hromadu HB.
Akční skupina: Kristína Studená, Tereza Opravilová, Nelson Dufek, Rozálie Jandová
●

Co s Radou HB, případně situací, kdy se nebude moci konat VH?

Rada HB bude zrušena.
Je třeba zjistit právní dopady a cesty řešení, pokud by se valná hromada nemohla být. Stejný
problém budou řešit i ostatní organizace i samotné ČRDM.
●

.Kdy se znovu sejde VV HB?

VV HB plánuje udělat setkání ještě do konce roku. Dělat více jednání, protože ty online jsou krátký
a nestihne se všechno. Spíše setkání orientovat na vize, svařák, cukroví atd.
Příprava dalšího setkání VV: Rozálie J. (koordinuje a vytvoří doodle pro stanovení termínu)
a Hana R. (najde místo)
Výzva všem členům VV HB: obnovit status reporty o své aktivitě

5.Modrý kámen
Finančního ředitele Josef Dvořáček na základě vývoje situace a aktuálních možností kontroly
účetnictví ZČ HB Modrý kámen navrhuje revokaci usnesení VV HB týkající se této problematiky.
.
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úkol: Josef Dv. zjistí jestli jde prodloužit realizaci inv. projektu nebo případně vrátit dotace na
MŠMT.
úkol: Josef Dv. předá informace o hlasování MK telefonicky a domluví se na postupu s účetní
firmou
úkol: Josef Dv. a Dalimil Toman vytvoří podklady pro VV HB k odhlasování dvou návrhů - pro
předložení účetnictví 2019 a 2020 ke kontrole a pravidelný audit účetnictví v letech následujících.
úkol: Kristina Studená pošle ZČ HB Modrý kámen rozhodnutí z VV HB

Žádost Modrého kamene o úpravu podmínek
Návrh:
VV schvaluje návrh, že ZČ HB Modrý kámen ve spolupráci s účetní firmou p. Trampoty provede
do 30. 11. 2020 inventarizaci účetnictví k 31. 12. 2018 a po předložení této inventarizace bude
mít možnost čerpat investiční dotace distribuované ÚHB. Tímto rozhodnutím se revokuje návrh
ze dne 25. 8. 2020. Zároveň s tímto předloží ZČ HB MK doklady o přijetí odborně způsobilé(ho)
účetní/účetního, která bude zajišťovat řádné vedení účetnictví.
Další návrhy a podmínky odhlasuje VV HB na základě podkladů od Josefa Dvořáčka a Dalimila
Tomana v týdnu od 19. 10. 2020.

Průběh hlasování:
Pro: 9 hlasů: Tereza Opravilová, Rozálie Jandová, Hana Rosová, Nelson Dufek, Pavel
Gal, Tomáš Vrabec, Martina Pavelková, Kristina Studená, Barbora Stolínová
Proti: 0 hlasů
Návrh bylpřijat

6.Rozdělování dotací MŠMT
VV HB diskutoval pověření pro posouzení žádostí ZČ, RC a klubů v oblasti vzdělávací, zahraniční
o zařazení do projektu MŠMT na rok 2021. Podklady pro posouzení dodá Josef Dvořáček.
Navržená akční skupina: Pavel Gal, Martina Pavelková, Rozálie Jandová, Kristina Studená a
Tomáš Vrabec

Návrh:
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VV HB pověřuje skupinku ve složení Pavel Gal, Martina Pavelková, Rozálie Jandová, Kristina
Studená a Tomáš Vrabec schválení žádostí ZČ, RC a klubů a zařazením jejich aktivit a akcí v
oblasti vzdělávání a zahraničí do projektu MŠMT pro rok 2021.

Průběh hlasování:
PRO: 9;Tereza Opravilová, Martina Pavelková, Pavel Gal, Bára Stolínová, Tomáš Vrabec,
Rozálie Jandová, Hana Rosová, Martin Václavík, Kristina Studená
PROTI: 0
Zdrželi se 2;Nelson Dufek, Lucie Nádeníková
Výsledek hlasování: Hlasování bylo uzavřeno dne 17.10. 2020, návrh byl přijat.

7. Rozpočet a krizový rozpočet 2020, úč. závěrka 2019
a) VV HB vzal na vědomí účetní závěrku za rok 2019.

b) Josef Dvořáček zaslal e-mailem VV HB se rozpočet 2020 a Cashflow do 3/2021 a VV HB
se dohodl, že tyto podklady členové prostudují.
úkol:Pavel Gal k tomuto pak vyvolá debatu na FB do 22. 10. 2020
Témata k řešení: Finanční rezerva a volné zdroje
-

jaká je aktuální výše volných zdrojů? Pobavit se o tom, jak vytvářet rezervu a na co ji použít
volné zdroje jsou využívány k úhradě mezd koordinátorů
VV by měl stanovit, kolik % volných zdrojů by mělo zůstat
na dalším jednání VV zařadíme bod hospodaření s volnými zdroji
vznikne pracovní skupina ve složení: Kristína Studená, Josef Dvořáček, Tereza Opravilová,
Rozálie Jandová, která se bude věnovat problematice hospodaření s volnými zdroji

úkol: pracovní skupina připraví podklady pro další členy VV v těchto záležitostech
úkol: akční skupina vymyslí, jak postupovat s následujícími body: Strategické plánování v oblasti
financí, stanovení cíle na několik let - rozvoj individuálního fundraisingu, hledání nových zdrojů
(firemní ad.). Využívání a zhodnocení zdrojů (investice do pozemků, investice do IF, finance na
Dort 50, krizový fond ad.) Na dalším zasedání VV HB bude mít blok finančního plánování.

c) Dotace pro nový klub Čachrovníci
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Návrh:
Výkonný výbor HB pověřuje ústředí HB a Terezu Opravilovou schválení startovní dotace z
prostředků MŠMT vyčleněných pro nové kluby a ZČ pro klub Čachrovníci a určení její výše.

Průběh hlasování:
PRO: 8;Martina Pavelková, Pavel Gal, Bára Stolínová, Tomáš Vrabec, Rozálie Jandová, Hana
Rosová, Martin Václavík, Kristina Studená
PROTI: 0
Zdrželi se 3;Nelson Dufek, Lucie Nádeníková, Tereza Opravilová
Výsledek hlasování: Hlasování bylo uzavřeno dne 17.10..2020, návrh byl přijat.

8. Rozluka s RC HB Jeseníky a fond
Proběhl výjezd Dalimila Tomana a Josefa Dvořáčka do Jeseníků a jednání s RC HB Jeseníky.
Na jednání s Tomášem Hradilem bylo dohodnuto:
-

harmonogram kroků k odpojení RC HB Jeseníky (založení spolku nejpozději na začátku
roku 2021)
postup vytvoření smlouvy o spolupráci HB a nového spolku, který vznikne po RC HB
Jeseníky a základní věcný záměr smlouvy
možnost pro Tomáše Hradila konzultovat založení nového spolku se Ctiborem Brančíkem

Dále byl řešen záměr nákupu pozemků na Zastávce (návrh VV HB) a nebo koupě pozemku na
některé jiné zaniklé osadě v duchu projektu Živá krajina (návrh RC HB Jeseníky) z fondu z prodeje
části budovy na MUNĚ.
úkol: Josef Dvořáček zjistí od Zdeňka Frélicha, jestli chtějí rozšiřovat pozemky na Zastávce a jak je
koupě pozemku na Zastávce reálná.
úkol: Josef Dvořáček pošle finální návrhy na využití jesenického fondu do mailu - do 31.10.2020
Úkol - Dalimil Toman a Josef Dvořáček připraví nástřel vyjádření pro KRK k její zprávě a dopisu
ve věci prodeje podílu na budově v areálu MUNA a nasdílí jej VV HB - do10.11. 2020

9. Smrčník
Proběhlo jednání Dalimila Tomana a Josefa Dvořáčka s Petrem Práglem - nájemcem a správcem
Smrčníku.

Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 10, Brno | hnuti@brontosaurus.cz | http://www.brontosaurus.cz

Zápis ze 4. jednání VV HB
17.10.2020

a) Předjednány byly podmínky o dlouhodobém pronájmu a byl domluven postup pro
zpracování návrhu smlouvy, jeho chválení a podpisu smlouvy.
úkol: Josef Dvořáček připraví body (věcný záměr smlouvy), které budou součástí smlouvy o
prodloužení pronájmu - do 31.10. 2020
b) Byla provedena kontrola realizace oprav na chatě, které jsou realizovány po požáru.
Opravy probíhají dobře.

c) Bylo zjištěno, že v blízkosti chaty se rozšiřuje se vápencový lom (provozovatel Omya), což
může omezit provoz chaty a poškodit HB. Bude třeba na to reagovat.
Úkol: Hana Rosová zjistí kdo by nám mohl poskytnout odbornou konzultaci, jak se domáhat
případných náhrad za omezení ztráty vzniklé provozem lomu.
úkol: Martin Václavík se spojí s Arcibiskupstvím, které má pozemky vedle Smrčníku a zjistit situaci
- zda budou těžit i na jejich pozemku a jak se k tomu Arcibiskupstvím staví - do 25.10. 2020.
úkol: Josef Dvořáček zjistí jaké jsou sankce ze strany MŠMT ve vztahu k investičním dotací za
případná prodej Smrčníku - to pro situaci, kdy by se pro nás provoz chaty jevil jako nereálný
vzhledem k blízkosti lomu. Dále zjistí, co by znamenalo odmítnutí aktuální investiční dotace na
kotel - do 24.10. 2020.
Výhledový plán: napsat email na vedení společnosti Omya a zahájit jednání ohledně kompenzací
za omezení naší činnosti.
Pracovní skupina k řešení tohoto tématu bude: Hana Rosová, Kristína Studená, Pavel Gal, Tomáš
Vrabec, Josef Dvořáček, Dalimil Toman, Martin Václavík.

10. Živá krajina
VV HB odsuhlasil nákup pozemku se sbírky Živá krajina. Kristina St. komunikovala s Evou
Krásenskou, předala jí rozhodnutí VV HB včetně souhrnu a doporučení z diskuze.
Kristina Studená komunikovala s realitní kanceláří a podepsala dne 16. 10. 2020 smlouvu o
smlouvě budoucí. Do cca měsíce by měla být podepsána i kupní smlouva a pozemek koupen a
převeden na katastru nemovitostí na HB :)

11. Referenční lokalita v Břeclavi
Martin Václavík představil možnost vytvořit ukázkovou přírodní lokalitu spravovanou HB v Břeclavi
a situaci ohledně zdejších pozemků a možnostech jejich nákupu. VV HB se seznámil s touto vizí,
ale více ji nediskutoval.

Záznam hlasování mimo jednání VV HB
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Nákup pozemku - Živá krajina
Hlasování navrženo Kristinou Studenou 29.9.2020 s termínem hlasování do 4.10. 2020.
Návrh:
VV HB Schvaluje koupi pozemků, číslo parcel 1041/157 a 1044/21 KHB Spadlí z Hrušky pro
projekt Živá krajina do finančního limitu, kterým Klub k dnešnímu dni disponuje.

Průběh hlasování:
Pro 9, proti 0, zdržel/a se 2
PRO: 9hlasů: Lucie Nádeníková, Bára Stolínová, Hana Rosová, Tomáš Vrabec, Martin
Václavík, Nelson Dufek, Rozálie Jandová, Terka Opravilová, Kristína Studená
PROTI
: 0 hlasů.
Zdrželi se: 2 hlasy: Pavel Gal, Martina Pavelková
Výsledek hlasování: Hlasování bylo uzavřeno 7.10.2020, návrh byl přijat.

zapsali: Hana Rosová, Kristína Studená

ověřila: Tereza Opravilová
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