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Zápis z 1. jednání výkonného výboru

Hnutí Brontosaurus

13.3.2021, váš pracovní stůl

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

Zapisovatel/ka: Tereza Opravilová

Ověřovatel/ka: Barbora Stolínová

Výkonný výbor Hnutí Brontosaurus (VV HB) je usnášeníschopný.

Ke schválení návrhu je potřeba 5 hlasů pro.

Souhrn úkolů a pověření

Zápis

Úkoly z minula

Zprávy z ústředí

Fungování VV v roce 2021

Komunikace uvnitř VV

Rozdělování dotací MŠMT

Rozhodnutí (záznam hlasování na jednání VVHB)

Rozpočet HB na rok 2021

Rada HB

Odměny a zhodnocení

Referenční lokalita a projekt Živá krajina

Další

Rozhodnutí (záznam hlasování na jednání VVHB)

Souhrn úkolů a pověření

● Dalimil Toman - vytvoří příspěvek na FB HB s fotkami z Valné hromady HB

● Pavel Gal a Kristina Studená do neděle 21. března okomentují záměr dlouhodobé smlouvy
k pronájmu chaty Smrčník.
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● Josef Dvořáček předloží VV HB návrh rozpočtu pro rok 2021 - do 21. 3. 2021.

● Josef Dvořáček nechá vypracovat záměr nákupu pozemku pod sborem na Zastávce od
Pavla Nováka - kdo by jej využíval, na jaké akce apod.

● Dalimil Toman požádá Tomáše Hradila o zpracování záměru nákupu pozemků na Johance.

● VV pověřuje Dalimila Tomana k ověření, zda je Martin Hlučil hospodářem ZČ.

Zápis

Úkoly z minula

● Rozálie Jandová vytvoří doodle na další zasedání a aktualizuje členy FB skupiny. Termín:
do 13. 3. 2021 – SPLNĚNO

● Pavlík Gal aktualizuje členy konference KRK a VV – SPLNĚNO
● Terka Opravilová pošle do konference pokyny k zápisu do rejstříku – SPLNĚNO
● Všichni zápis do rejstříku, konverze + poslat Verči, (P a MP i rejstřík trestů) – Termín: co

nejdřív (vzhledem ke karanténám atp.) – TRVÁ
● Terka Opravilová doladí způsob, jakým se bude hlasovat na VH. Hana Rosová zajistí od

kandidátů medailonky a fotky. Termín: do 24. února. – SPLNĚNO
● Rozálie Jandová udělá doodle na květen a červen s termíny pro VV. Termín: do 15. února.

– SPLNĚNO
● Josef Dvořáček - zjistit, jestli je obec Uhelná nakloněna prodeji pozemků na Zastávce a

domluvit se s Tomášem Hradilem - ten by mohl domlouvat podmínky s obcí. Termín: do
jarní Rady HB. – TRVÁ

● Dalimil Toman zapracuje připomínky RC HB Jeseníky do smlouvy o spolupráci. Termín:
do 27.2. 2021.– SPLNĚNO

● Josef Dvořáček získá vyjádření Petra Prágla tak, abychom měli věcný záměr smlouvy.
Smlouvu pak připraví Ctibor Brančík. Termín: do VH HB 2021. – TRVÁ

● Rozálie Jandová pošle doodle na setkání pracovní skupiny VV ke strategickému plánu,
Termín: do 15. 3. 2021. – TRVÁ

● Dalimil Toman udělá seznam sítí a organizací, kterých jsme součástí a jestli to členství
využíváme. Termín: 26. 2. 2020 – SPLNĚNO

● Dalimil Toman svolá další schůzku demokratické skupiny. Termín: na VH 2021 –
SPLNĚNO

● Dalimil Toman - zařadit na RHB či Refresh diskuzi nad tématem stárnutí členské základny
x dotace MŠMT - vhodné na offline setkání - nechat na další VV a na VH - budeme řešit v
kontextu projektů řešících zapojování do HB – TRVÁ

● 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 - do 10.11. 2020 -
SPLNĚNO. Kristina Studená pošle toto zpracované vyjádření Kontrolní a revizní komisi -
SPLNĚNO.

● VV pověřuje skupinku ve složení Tereza Opravilová, Hana Rosová, Martin Václavík,
Tomáš Vrabec, Dalimil Toman a Kristina Studená zpracováním záměru vytvoření
referenční lokality v Břeclavi. Termín: do 28.2.2021. – SPLNĚNO
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Ocenění a poděkování

Velké díky patří celému ústředí Hnutí Brontosaurus za přípravu a realizaci Valné hromady! Hlavně
Dalimilu Tomanovi,Tereze Opravilové, Josefu Dvořáčkovi a Janu Štouračovi - za výborný systém
hlasování, technickou podporu, vedení i dobrý program. Díky!

Kristina Studená dále děkuje všem, kteří se nenechali odradit online fungováním a pokračují ve
Výkonném výboru i v tomto roce.

Děkujeme Martinovi Václavíkovi za zorganizování výborné exkurze na referenční lokalitě v
Břeclavi! Uvítání, procházka, odborná přednáška, disputace, neformální povídání, oběd, zajištění
dopravy.

Díky za rozjezd #sBrontosauremPoprve! Skvěle se to ujalo a pořád to jede svým tempem.

Díky Kristině Studené za vedení Výkonného výboru, předsednictví a řešení všech velkých
nepopulárních témat.

Děkujeme Daniele Syrovátkové, že se připojila k Výkonnému výboru, ať se ti s námi líbí!

Zprávy z ústředí Hnutí Brontosaurus (ÚHB)

V souvislosti s covidem běží stále kampaň Na přírodu nekašlu - doplňujeme výzvy a chceme dát
do povědomí veřejnosti. Pravidelně se stále konají online kluby.

Máme nový systém přidělování dotací a servis základním článkům a organizátorům, výzvu k
organizování akcí. Vznikl tutorial na žádání dotací a budou vznikat další videa k dalším nástrojům.

Začíná běžet propagace letních táborů, rozvíjí se weby článků a upravují se stávající weby.
Pracuje se na propagačních videích a vzniku rozcestníku Jak se zapojit do HB.

V programu vzdělávání se rozvíjí spolupráce mezi kurzy, sjednocuje se obsah, rozvíjí se mentorský
program a role garantů.

Připravuje se kampaň na referenční lokalitu v Břeclavi, plánuje se kampaň na podzim k Adopci
Brontosaura.

Řeší se projekty, kterých máme na letošní rok schválených hodně. Vypsalo se výběrové řízení na
tvorbu výukových programů z projektu MŽP. Zároveň máme letos hodně omezené možnosti v tom
výstupy naplnit.

Řeší se BIS - bude potřeba jeho přípravu lépe podchytit a víc spolupráci s Automatem posouvat.
Zkusíme oslovit někoho na konzultaci k našemu zadání.

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

mailto:hnuti@brontosaurus.cz
http://www.brontosaurus.cz


Zápis z 1. jednání VV HB
13.3.2021

Fungování VV v roce 2021

Rozdělení kompetence VV HB x ÚHB

Role ÚHB

- servisní (k článkům a HB), projektová - naplňování projektů, spolupráce na naplňování vizí
a strategických plánů

- příprava podkladů pro rozhodování VV
- má kompetence k rozhodování
- vlastní projekty

Role VV

- směřování HB
- schvalování
- konzultace pro lidi z programů
- reprezentuje ZČ
- zpětná vazba od VV směrem k ÚHB - vykonaná činnost, projekty

ÚHB ve vztahu VV

- VV nastaví dlouhodobé směřování, z toho vyplynou mezikroky a konkrétní úkoly, které by
ústředí mělo naplňovat

- VV může dlouhodobé vize hlídat, dávat jim obrysy a vytvářet zadání pro ústředí (ale i ve
spolupráci s některými pracovníky)

- VV by neměl suplovat činnost ústředí
- forma komunikace: konkrétní požadavky od výkoňáků pracovníkům - posílat přes ředitele,

aby mohl jejich úkoly prioritizovat

Zvolené kompetence členů výkonného výboru:

● Vize 50 a strategické plánování (i akční plán) - Tereza Opravilová, Kristina Studená
● Zelená témata (referenční lokalita, klima) - Terka, Hanka (zejména Živá krajina), Martin

Václavík (zejména pozemky)
● BRĎO (propojování malí velcí) - Barča Stolínová a Nelson Dufek - Česká rada dětí a

mládeže (ČRDM)
● Rozdělování dotací - Barča Stolínová, Rózi Jandová, Pavel Gal
● Demokratická skupina - Rózi Jandová (+ další členové/členky)
● Vzdělávání - Danča Syrovátková
● Finance - Danča Syrovátková (zejm individuální fundraising), Kristi Studená (rezerva,

krizový rozpočet ad.)
● Management VV (disk, úkoly, podklady) - Pavlík Gal
● Dlouhodobé projekty (MK, HBJ) - Kristi Studená
● Zastupování v sítích - ČRDM - Barča Stolínová, Zelený kruh - Terka Opravilová

Operativní tým za VV - místopředsedové a předsedové HB
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Společné řešení s ÚHB - společné priority, zpětná vazba, naplňování úkolů ústředím, komplexní
věci - proběhne schůzka ředitelů, předsedkyně a místopředsedů. Doladíme téma komunikace
směrem k ÚHB za VV.

Schůzka k zapojení Brďa

Našim cílem je více napojit Brďo na dospělého Brontosaura, aby děti z oddílů postupně přešly k
dobrovolnickým akcím. Na podzim je v plánu ukázková motivační dobrovolnická akce pro brďata
ve věku 14+, kde budou mít i svého vedoucího. Plán je mít dvě takové akce za rok.

Dalimil Toman: U víkendovky promyslet záměr, abychom děti z Brďa směřovali k dalšímu zapojení
v HB a nešlo jen o další akce pro Brďo.

Smlouva o dlouhodobém pronájmu chaty Smrčník

Josef Dvořáček dal dohromady záměr dlouhodobého pronájmy chatu Smrčník, kterou bychom
chtěli uzavřít s nájemcem Petrem Práglem.

Za Výkonný výbor záměr okomentuje Pavel Gal a Kristina Studená. Následně se připomínky
zapracují v rámci konzultace s Petrem a poté necháme smlouvu zpracovat právníka a výkonný
výbor ji schválí.

úkol: Pavel Gal a Kristina Studená do neděle 21. března okomentují záměr dlouhodobé smlouvy.

Nákup pozemku na Zastávce

VV projednal předběžné možnosti využití financí z prodeje budovy na Muně s cílem vytvářet
zázemí pro činnost HB na Jesenicku.

Josef Dvořáček byl informován Pavlem Novákem ze ZČ HB Zvonek ohledně záměru nákupu
pozemku na Zastávce.

Tomáš Hradil navrhuje odkoupit pozemky v lokalitě Johanka.

úkol: Dalimil Toman požádá Tomáše Hradila o zpracování záměru nákupu pozemků na Johance.

úkol: Josef Dvořáček nechá vypracovat záměr nákupu pozemku pod sborem na Zastávce od Pavla
Nováka - kdo by jej využíval, na jaké akce apod.

Odluka RC Jeseníky

Dalimil Toman informoval VV HB o dalším postupu odluky RC HB Jeseníky od HB.

Dalimil Toman upravil návrh smlouvy o budoucí spolupráci s nově vznikajícím spolkem na základě
připomínek od Tomáše Hradila. Tomáš Hradil začal řešit založení spolku a navrhuje zaplacení
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právníka na zpracování stanov a proces založení spolku. Nyní je potřeba postupovat v krocích,
které jsou už sjednané a vytvořit pro ně nový časový harmonogram.

Vyřešení investice peněz do nákupu pozemků na Jesenicku či jiné využití financí z prodeje budovy
na Muně není pro VV HB podmínkou odluky a dalšího postupu v jejím řešení.

Rozdělování dotací MŠMT a fin. prostředků na

dobrovolnické akce

Rozdělování MŠMT

Uzávěrka žádostí pro články byla 10. března, pracovní skupina k rozdělování dotací se sejde brzy
po jednání.

Návrh:

VV HB pověřuje rozhodnutím o rozdělení dotací MŠMT na činnost v roce 2021 mezi organizační
jednotky HB podle souvisejících organizačních pokynů pracovní skupinu ve složení: Pavel Gal,
Barbora Stolínová, Rozálie Jandová.

PRO: 9 PROTI: 0
Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat.

VV HB pověřuje pracovní skupinu rozdělením dotací.

Prostředky na dobrovolnické akce

V letošním roce došlo k rozčlenění finančních prostředků na prostředky z MŠMT (a SFŽP) na
činnost dětských oddílů a práci s mládeží, které si žádají základní články, kluby a RC a prostředky
z dalších zdrojů (SFŽP, MV, MŽP, minigranty, Dárky přírodě), o které si mohou žádat přímo
organizátorské týmy.

První kolo žádostí mělo uzávěrku 10. března, v plánu jsou ještě další dvě kola žádostí, další s
termínem 31. května a 30. srpna. Žádosti bude stejně jako u MŠMT schvalovat a posuzovat
pracovní skupina, která se bude scházet několikrát do roka a bude operativně schvalovat akce
jednak po termínech uzávěrky, ale i průběžně.

Ústředí HB proto navrhuje skupinku pro schvalování dotací na dobrovolnické akce ve složení Josef
Dvořáček, Dalimil Toman, Tereza Opravilová.

Návrh:
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VV HB pověřuje pracovní skupinu ve složení Josef Dvořáček, Dalimil Toman a Tereza
Opravilová schvalováním přidělení finančních prostředků pro dobrovolnické akce Hnutí
Brontosaurus v roce 2021.

PRO: 9 PROTI: 0
Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat.

VV HB pověřuje pracovní skupinu rozdělením dotací.

ZČ HB Modrý kámen

VV HB se seznámil s podklady od finančního ředitele o plnění a nenaplnění požadavků k udělení
dotací ze strany ZČ HB Modrý kámen. Podmínky byly splněny jen částečně a vyplynulo z toho, že
je potřeba se tímto dále zabývat. Z kontroly vyplynuly další skutečnosti, které je potřeba řešit, které
po projednání VV HB předloží k řešení Kontrolní a revizní komisi HB.

VV HB pověřuje Dalimila Tomana k ověření, zda je Martin Hlučil hospodářem ZČ.

Rada HB

Výkonný výbor diskutoval přípravu jarní Rady v termínu 21.-23. 5. 2021 v Ekocentru Paleta v
Oucmanicích.
VV HB pověřuje Dalimila Tomana svoláním Rady HB.

Odměny a zhodnocení

Kristina Studená, Pavel Gal a Tereza Opravilová vymyslí koncept hodnocení a oceňování ředitelů.

Předsedkyně/předseda od roku 2018 dostávají odměnu za práci.

Návrh:

VV HB schvaluje odměnu předsedkyni Kristině Studené a pověřuje finančního ředitele
sjednáním této odměny.

PRO: 8 PROTI: 0
Zdrželi se: 1

Návrh byl přijat
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Referenční lokalita a projekt Živá krajina

Byl podán projekt na matchingový grant z OSF. Pokud bude schválen kampaň by měla začít 15.
dubna.

Rozpočet HB na rok 2021

VV HB žádá finančního ředitele o předložení rozpočtu pro rok 2021 VV HB do 21. 3. 2021.

Prezentace úspěchů HB

V rámci směřování k 50. oslavám HB a posilování pocitu sounáležitosti k HB bychom chtěli každý
měsíc uveřejnit nějaký brontosauří úspěch (úspěšný projekt, příběh, lokalitu, apod.) - kterých by
bylo celkem 50. V nejbližším newsletteru půjde výzva ke sběru těchto úspěchů.

Zapsala: Tereza Opravilová
Ověřil(a): Barbora Stolínová
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