
Zápis z 2. jednání VV HB
27.-29.5. 2022

Zápis 2. jednání výkonného výboru

Hnutí Brontosaurus na Radě HB

27.-29.5.2022, fara Heřmanov

Přítomni: Rozálie Jandová, Veronika Scholzová, Barbora Stolínová, Kristina Studená, Tereza
Opravilová, Daniela Syrovátková, Martin Kadala, Martin Hájek
Hosté: Dalimil Toman, Robert Kubáň, Libor Baláček, Josef Ferenc
Omluveni:  Nelson Dufek, Hana Rosová

VV HB je usnášeníschopný. Ke schválení návrhu je potřeba 5 hlasů pro, v případě schvalování
vnitřních předpisů a organizačních pokynů 6 hlasů pro.

Souhrn úkolů a pověření

Zápis

Pracovní skupiny VV v roce 2022

Rozpočet na rok 2022

Návrh na navýšení mezd na ÚHB

OP kalendář povinností

Investiční dotace MŠMT 2022

Rozluka HBJ

Chata Smrčník

Souhrn úkolů a pověření

● Tereza Opravilová pošle VV online hlasování o memorandu a smlouvě k převodu RC
Jeseníky.

● Josef Dvořáček uzavře dodatek ke smlouvě o nájmu chaty Smrčník o navýšení o 50 % a
pošle finální verzi výkonnému výboru.

● Tereza Opravilová pošle online navržení hlasování o dodatku ke smlouvě o nájmu chaty
Smrčník výkonnému výboru.

● Tereza Opravilová podpíše smlouvu o nájmu chaty Smrčník.

● Členové skupinky pro fundraising budou diskutovat o cílové částce pro fundraising a
dále o tom, jak docílit změny pro využívání peněz na úrovni článků.

● Tereza Opravilová ověří, zda byly vyplaceny mimořádné odměny Josefem Dvořáčkem.

● Alena Konečná vytáhne ze zápisu základní informace, které zveřejní v organizátorské
skupině na facebooku.
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● Daniela Syrovátková bude k ruce Martinovi Kadalovi pro sepsání bodů k příštímu VV.
Téma mezinárodno bude bodem příštího jednání.

● Tereza Opravilová, Alena Konečná, Rozálie Jandová, Kristina Studená a Daniela
Syrovátková zajistí domluvení termínu pro setkání pracovních skupin do příštího setkání
výkonného výboru.

● Dalimila Toman uveřejnění OP 4.10 na mozku.

● Daniela Syrovátková - zeptá se na právní konzultaci Petra Víta

● skupina Tereza Opravilová, Kristina Studená, Alena Konečná a Daniela Syrovátková
probere proces hodnocení ředitelů

Zápis

Pracovní skupiny VV v roce 2022

Členové VV v každé skupině vybrali osoby odpovědné za domluvení termínu setkání pracovních a
tematických skupin do příštího zasedání VV.

Za skupinu angažovaných brontosaurů (demo skupina, aktivní občanství) je to Kristina Studená.
Za skupinu zabývající se zelenými tématy je to Tereza Opravilová.
Za skupinu mezinárodních témat je to Alena Konečná.
Za skupinu vzdělávání je to Rozálie Jandová.
Za skupinu PR, vnější komunikaci a fundraising je to Daniela Syrovátková.

Skupiny budou navázány na sekce, proto budou na setkání přizváni také vedoucí daných sekcí.
Bude probíhat komunikace s ústředím přes Dalimila Tomana či Josefa Dvořáčka.

Rozpočet na rok 2022

Josef Dvořáček poslal vypracovaný rozpočet na rok 2022, se kterým se členové VV seznámili, na
základě čehož proběhlo hlasování.

Návrh:

VV HB bere na vědomí návrh rozpočtu HB na rok 2022.

PRO: 9 PROTI: 0
Zdrželi se: 0

Návrh byl přijat.
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Návrh na navýšení mezd na ÚHB

Josef Dvořáček poslal návrh na zvýšení mezd pracovníků ÚHB. Tento návrh byl prodiskutován.

Návrh:

VV HB schvaluje navýšení platů zaměstnanců ÚHB o 10 %.

PRO: 7 PROTI: 0
Zdrželi se: 2

Návrh byl přijat.

OP kalendář povinností

Dalimil Toman vypracoval aktualizovanou verzi organizačního pokynu 4.10 o kalendářních
povinnostech pro články, kluby a regionální centra. Po prostudování tohoto aktualizovaného OP
4.10 bylo o jeho schválení hlasováno.

Návrh:

VV HB schvaluje aktualizované znění OP 4.10.

PRO: 8 PROTI: 0
Zdrželi se: 1

Návrh byl přijat.

VV HB pověřuje Dalimila Tomana uveřejněním OP 4.10 na informačním webu HB Mozek
Brontosaura.

Investiční dotace MŠMT 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo investiční dotaci na rekonstrukci, obnovu
a zlepšení prostor pro volnočasové aktivity dětí a mládeže.
Základní články HB byly s možností podání žádosti o zařazení do výběrového řízení MŠMT
a podání žádosti o investiční dotaci seznámeni skrze ústředí HB.
HB obdrželo celkem dvě žádosti, jednu od ZČ HB Modrý kámen, druhou od Střediska ekologické
výchovy Sever, ZČ HB. Obě žádosti byly projednány výkonným výborem, který hlasoval
o schválení těchto žádostí.

Návrh:
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VV HB schvaluje investiční projekt ZČ HB Modrý kámen k podání do dotačního projektu v rámci
programu MŠMT 133 720 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a
mládeže – rok 2022 „STAVBY“.

PRO: 1 PROTI: 6
Zdrželi se: 2

Návrh byl zamítnut.

Návrh:

VV HB schvaluje investiční projekt Střediska ekologické výchovy Sever, Základního článku Hnutí
Brontosaurus k podání do dotačního projektu v rámci programu MŠMT 133 720 Rozvoj
materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže – rok 2022 „STAVBY“.

PRO: 7 PROTI: 0
Zdrželi se: 2

Návrh byl přijat.

Rozluka HBJ

Byla prodiskutována přátelská rozluka s Hnutí Brontosaurus Jeseníky.
Dále proběhlo hlasování o harmonogramu jednotlivých kroků k této rozluce a to po představení
jednotlivých kroků Dalimilem Tomanem.

Návrh:

VV HB schvaluje harmonogram k  převodu činnosti a veškerých aktiva, pasiva, smluvních a
jiných závazků a pohledávek RC HB Jeseníky na novou organizaci a kroků k likvidaci RC
Jeseníky.

PRO: 8 PROTI: 0
Zdrželi se: 1

Návrh byl přijat.

Hlasování o schválení memoranda o spolupráci HB a nového jesenického spolku proběhne online
formou.
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Chata Smrčník

VV HB obdržel od Josefa Dvořáčka ke schválení návrh dlouhodobé smlouvy o pronájmu chaty
Smrčník správci Petru Práglovi na dobu 10 let. Informoval také o předběžné žádosti Petra Prágla o
odpuštění zvýšení nájmu v měsících provozu hostinské činnosti po dobu jednoho roku od uzavření
smlouvy. Dalimil Toman a Tereza Opravilová informovali VV o aktuálním stavu na chatě Smrčník
na základě osobní návštěvy.

Návrh:

VV HB schvaluje smlouvu o nájmu prostoru chaty Smrčník Petrem Práglem v předloženém
znění a pověřuje Terezu Opravilovou podpisem dané smlouvy.

PRO: 8 PROTI: 0
Zdrželi se: 1

Návrh byl přijat.

VV HB pověřuje Terezu Opravilovou podpisem dané smlouvy.

Návrh:

VV HB schvaluje odpuštění navýšení nájmu pro rok 2022 v případě provozování hostinské
činnosti na pronajímané chatě Smrčník.

PRO: 8 PROTI: 0
Zdrželi se: 1

Návrh byl přijat.

Zapsala: Veronika Scholzová
Ověřila: Rozálie Jandová
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