
Zápis z 3. jednání VV HB
12.-14. listopadu

Zápis 3. jednání Výkonného výboru

Hnutí Brontosaurus

12. - 14. listopadu 2021, Moravská Nová Ves

Přítomni: Kristina Studená, Tereza Opravilová, Pavel Gal, Hana Rosová, Rozálie Jandová, Nelson
Dufek, Martin Václavík, Daniela Syrovátková
Hosté: Dalimil Toman, Josef Dvořáček, Libor Baláček
Omluveni: Barbora Stolínová

Zapisovatel/ka: Rozálie Jandová

Ověřovatel/ka: Dalimil Toman

VV HB je usnášeníschopný. Ke schválení návrhu je potřeba 5 hlasů pro.

Zápis

Úkoly z minula

Zprávy z ústředí (? min)

Modrý kámen (? min)

Smrčník

Rozluka HBJ (? min)

Strategický plán - VIZE 50

Změna vnitřního předpisu (20 minut)

Referenční lokalita a projekt Živá krajina (20 min)

RHB na Refreshi (? min)

Refresh (5-10 min)

Další jednání

Pokračování VV

Členství v Klimatické koalici

Souhrn úkolů a pověření

● Josef Dvořáček pošle příští týden návrh smlouvy ke Smrčníku do konference, proběhne
připomínkování a odsouhlasení

● Josef Dvořáček - zjistit jak to vypadá s pojistkou po požáru na Smrčníku

● Josef Dvořáček - zjistit aktuální stav záměru koupě pozemku Johanka
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● Dalimil Toman napíše na Kaprálův mlýn skrz strategické plánování

● Dalimil Toman připraví podklady na strategické plánování

● Hana Rosová - dar na Živou krajinu: zjistit, jakou má majitel představu, za jakým účelem
nám chce pozemek darovat; podívá se na územní plán

● Josef Dvořáček se domluví s Martinem Václavíkem skrz smlouvy na pozemky na Krče,
pak osloví Viktora Procházku

Zápis

Úkoly z minula

● Josef Dvořáček - Zajistit sepsání smlouvy ohledně dlouhodobého pronájmu Smrčníku
● Josef Dvořáček - Analýza výše nájmů v lokalitě Smrčníku
● Daniela Syrovátková - zeptá se na právní konzultaci Petra Víta

Zprávy z ústředí

VV byl informován mimo jiné o těchto bodech:

● Nová koordinátorka Brďo - Tereza Loučková
Koordinátorka pomoci po tornádu - Zdeňka Pavková

● Výběrové řízení na koordinátora Dobrovolnického centra
● ÚHB dokončuje projekty 2021 - kompletace výstupů
● Vyšly nové projekty - SFŽP máme potvrzené, finanční prostředky i na Dort 50
● International - výměna  na Švýcárně; akreditace na výměnu
● Akce příroda - budkování, akční skupina AP
● Brďo - běží soutěž Máme rádi přírodu a Duhové střípky
● Středoškoláci - stagnovali kvůli covidu; vzniká nový program na klima - externistka;
● Adopce - chystá se oslovování dovnitř HB, pravidelné dárcovství, nastavení procesu, jak

jednat s lidmi; připravují se oslovovací emaily, natáčí se videa;
● Marketing - propagace víkendovek; tabule lokalit, video o hnutí, rozcestník
● Zrušil se APam kurz

Modrý kámen

Kontrola Kontrolní a revizní komise HB stále probíhá, proběhla fyzická kontrola, ještě je potřeba
nahlédnout do účetnictví.

Zpráva bude dokončena až po nahlédnutí do účetnictví.
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Smrčník

Návrh nové smlouvy s nájemcem:

Josef Dvořáček pošle příští týden návrh smlouvy do konference, proběhne připomínkování a
odsouhlasení.

Úkol: Zjistit jak to vypadá s pojistkou po požáru

Rozluka HBJ

Odluka Hnutí Brontosaurus Jeseníky formou založení nového spolku a následné likvidace RC HB
Jeseníky. Řešilo se:

● využití/nevyužití loga HB ze strany nového spolku by měla schválit VH, pokud tento
požadavek bude “na stole”.

● VV HB by se vyjádří ke znění memoranda o spolupráci s novým spolkem.
● předběžné stanovisko VV je: souhlas s názvem Brontosaurus Slezsko, ale vyzvat je, aby

nevyužívali podobné logo HB, podobnou vizuální stránku HB - zapsat to do memoranda.

Strategický plán - VIZE 50

Proběhl brainstorming, co se bude řešit na setkání RHB:

● Péče o organizátory - co by si představovali, žádali, sbírat podněty, jak by se mohli zapojit
● V návaznosti na to svoláme zasedání VV a strategické plánování i pro ZČ, RC a kluby, kde

by se pracovalo s výstupy RHB - rozpracovat, prioritizovat a připravit to na VH
● Dát vědět lidem 2 měsíce dopředu

Dalimil Toman napíše na Kaprálův mlýn dá do BISu Vizi 50 , VH do BISu dá Veronika Vlačuhová.

Dalimil Toman  připraví podklady pro setkání.

Změna vnitřního předpisu (20 minut)

Proběhlo projednávání a diskuse znění vnitřního předpisu pro organizátorský přístup v BISu -
Organizační pokyn 5.2, Příloha 4, odstavec D z důvodu změn v novém BISu.

Projekt Živá krajina (20 min)

Byla představena nabídka daru pozemku pro Živou krajinu od pana Hájka:

● Pozemek se nachází ve vesnici - na Živou krajinu spíše nevhodný; daleko na dojíždění
● Navržena možnost peněžitého daru pro HB (pokud by s tím pan Hájek souhlasil) nebo

možnost tam nechat někoho, aby si tam pásl dobytek (řešení sečení),
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Referenční lokalita - Krče

Projednán stav budování referenční lokality KRČE. Aktuálně oslovujeme právníka, který nám
připraví smlouvy (kupní, darovací) - smlouvu dobrovolnicky bude ladit Jarda Janoušek.

Další tipy pro případ potřeby: Danča má tip na právníky, který by si vzal cca 800 Kč/hod., - Danča
osloví, právnička ČRDM.

VV oceňuje práci Martina Václavíka na Refeční lokalitě.

Další jednání VV HB

Příští zasedání bude 14.-16.1. 2022

Členství v Klimatické koalici

Dostali jsme nabídku stát se členy Klimatické koalice - členství je buď plné, které očekává účast na
členských schůzích 2x ročně a aktivní podílení se na společných aktivitách nebo přidružené, které
je více symbolické. Obě formy členství jsou nehrazené, náš vstup do KliKu by mohli schválit na
členské schůzi, která je 24.11.

Klimatická koalice (KliK) je neformální platforma neziskových organizací, které se ve své činnosti
zabývají více nebo méně změnou klimatu a organizace svým členstvím v Klimatické koalici tomuto
tématu vyjadřují podporu. Snahou KliK je zahrnout co nejširší reprezentanty z celé společnosti a
téma klimatické krize dostávat do povědomí v souvislosti s nejrůznějšími tématy, protože je to
problém, který ovlivňuje v podstatě všechny další sociální i ekologické problémy. V Klimatické
koalici se snažíme o vzájemné propojování a informování, hledání synergií a možných spoluprací
mezi jednotlivými organizacemi. Když je k tomu příležitost, vydáváme společná prohlášení a
tiskové zprávy.
Členství je možné formou plného (pro neziskové organizace) nebo přidruženého – při plném
členství se očekává, že organizace víc participuje na společných aktivitách a má hlasovací právo
na členských schůzích, občas je požádána o vyjádření ke společnému dokumentu nebo jeho
schválení. Přidružené organizace jsou čistě symboličtí podporovatelé se zapojením podle
vlastních možností. Se členstvím nejsou spojeny žádné poplatky. Pouze od plných členů se
očekává účast na členské schůzi dvakrát za rok, případně postoupení svého hlasu jinému zástupci
členské organizace - aby byly schůze usnášeníschopné.

Návrh:
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VV HB
schvaluje vstup Hnutí do Klimatické koalice jako přidružený člen.
PRO: 6 PROTI: 0

Zdrželi se: 3

Návrh byl přijat.

Zapsal(a): Rozálie Jandová
Ověřil(a): Dalimil Toman
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