JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR
středisko SMRČEK Svitavy
středisková rada

Zápis z jednání 10. 11. 2013
1. středisková rada
JMENOVÁNÍ DO FUNKCÍ
- Na SRJ proběhlo jmenování členů střediska do činovnických funkcí.
- Ivana Němcová (Ivča) bude nadále vykonávat funkci hospodáře střediska.
- Filip Fedrzel byl jmenován do funkce správce majetku střediska, a v jeho kompetenci bude
uskladněný materiál v klubovnách a správcovství tábořiště Trpík.
- Jindra Homolová (Jíňa) přijala funkci tiskového zpravodaje střediska, a bude se starat o
prezentování střediska Smrček Svitavy, kvalitní a včasné informování mimo organizaci.
- Tomáš Žák (Symbo) bude vykonávat funkci zpravodaje pro vzdělávání. Bude zajišťovat přehled
o vzdělávacích kurzech a seminářích, dále bude mít přehled o vzdělání činovníků.
- Jiří Žák bude nadále hlavní správce střediskového webu, dále je mu zadáno vytvoření
střediskového souborového úložiště, kde by se ukládaly veškeré dokumenty související
z činností střediska a kam by měli přístup členové střediska Smrček Svitavy.
- Pro jmenování výše uvedených osob do funkcí nebyl nikdo ze střediskové rady proti. Další
zpravodajové nebyli jmenovaní.
ČINNOST ODDÍLŮ
- Lachtani
o Oddíl v tuto chvíli má nízkou členskou základnu (asi 6 členů), která nesplňuje
podmínky pro fungování oddílu. Také se řeší budoucí činnost. Po návratu oddílové
vůdkyně proběhne diskuze nad dalším fungováním oddílu Lachtani.
o Schůzky probíhají nepravidelně.
o Oddíl v měsíci listopadu čeká spaní v klubovně (22. - 23.11.)
- Klokani
o Nyní má oddíl 2 družiny, které se pravidelně schází na pátečních schůzkách a jezdí
na výpravy. Oddílová schůzka by měla probíhat jednou měsíčně – zatím
neproběhla.
o Symbolickým rámcem celého roku je Dračák.
o Jíňa poděkovala Šuplíkovi (v nepřítomnosti) za pomoc při vedení Veverek.
- 3. oddíl vodních skautů
o Oddíl má nyní 3 šestky vlčat a 2 posádky skautů
o Družiny se schází na pravidelných schůzkách v pondělí, čtvrtek a pátek.
o V měsíci listopadu probíhají celovíkendové výpravy.
o Hlavní problémem oddílu je nedostatek rádců pro vedení schůzek, nemožnost
konání oddílových schůzek a akcí.
REGISTRACE
- V měsíci listopadu mělo končit vybrání registračního příspěvku od mladších členů střediska,
ale z důvodu nezaslání registračního formuláře oddílu Klokani a Lachtani je výběr příspěvku
prodloužen do konce roku.
- Byl schválen registrační příspěvek, který je pro mladší členy ve výši 500 Kč. Pro vedoucí
s alespoň roční praxí u vedení, činovníky a členy, kteří se podílejí jiným způsobem na
fungování střediska, je registrační příspěvek stanoven na 350 Kč. Ten bude vybrán v měsíci
lednu.
- Vůdcové oddílu během ledna zajistí registraci a aktualizaci údajů ve SkautISu.
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V případě, že nebude možné již registrovat Lachtany jako oddíl, bude středisková rada
muset najít jiné řešení splnění podmínek pro středisko, tj. min. 2 oddíly mladších členů a 1
starších nebo více oddílů mladších členů.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
- I v letošním roce se středisko zapojí do Betlémského světla.
- Jíňa do 14. 11. dodá článek do Našeho města.
- 21. 12. Světlo vyzvedne Buldok spolu s mladšími členy z 3.OVS, následně bude uloženo
v klubovně a v kostele na náměstí. Na nedělní mši proběhne oficiální předání. Zdenál zajistí
kostel a penzion pro seniory. Ještě je v uvažování další akce.
- Již tradičně proběhne na Štědrý den předání u vánočního stromku a v penzionu pro
seniory.

VÁNOCE VE STŘEDISKU
- Všechny oddíly chystají na Vánoce speciální akce.
- 3.OVS bude spát v klubovně (20. - 21. 12.), Klokany čeká vánoční výprava
- Na konci listopadu se v klubovně objeví vánoční stromeček, na jehož výzdobě se mohou
podílet všechny oddíly. V rámci družinového programu mohou být ozdobeny i další části
kluboven. Vánoční stromeček dostaneme darem od paní Svobodové (maminka Púa
z družiny Medvědi), za což jí děkujeme.
- SR radě byla představena možnost koupě atraktivního PFka, které je vydáno ustředím.

PŮJČOVNÍ ŘÁD A SPRÁVA MAJETKU
- Na střediskové radě byl projednán nový Půjčovní řád verze 5. Středisková rada byla
seznámena se změnami v nové verzi Půjčovního řádu, a následně proběhla diskuze nad
nově upraveným bodem týkající se změny ceníku (Tab. 2) pro nečleny střediska a nově
zpoplatnění výpůjček rodinných příslušníků členů střediska. Zde se na podnět Míři
středisková rada zabývala možností ponechat výpůjčky rodinných příslušníků střediska
nadále bezplatně. Tento návrh nebyl radou schválen a Středisková rada odhlasovala (4
PRO, 1 se zdržel) Půjčovní řád verze 5 v původně navrhovaném znění včetně Přílohy 1.
Originální půjčovní řád bude umístěn na střediskovou nástěnku v klubovně „Ve sklepě“,
jeho znění je součástí tohoto zápisu.
- Vůdce střediska ukládá hospodáři, aby případné příjmy z vypůjčení lodí byly vedeny
odděleně a opravy šly primárně z těchto zdrojů. Dále vůdce střediska ukládá správci
majetku vést údaje o vypůjčení spolu s příjmy.
Středisková rada byla seznámena se stavem části střediskového majetku (stany a vesty) a
časovým plánem revize zbývajícího majetku. Bylo zjištěno, že při činnosti oddílu Lachtani
došlo ke ztrátě jedné vesty. Po návratu Kiki bude osobně řešeno.
- Mířa dále mimo body projednávání vznesen požadavek na vyjmutí dvou lodí (Pálava), které
údajně nejsou majetkem střediska, z Půjčovního řadu. Bude blíže prozkoumáno a tento
požadavek bude projednán na příští střediskové radě.
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Ivča zajistí včasné sestavení výsledků hospodaření a vyúčtování všech dotací pro rok 2013.
Na příští radě seznámí s výsledky ostatní členy SR.
ÚČET
- Již minulá středisková rada rozhodla, že dojde ke změně bankovního ústavu střediskového
účtu.
- Nový střediskový účet je založen u FIO BANKY – č. účtu: 2000496666/2010
- SR rozhodla, že ke zrušení starého účtu u ČSOB dojde po ukončení registrace v únoru 2014.
VYÚČTOVÁNÍ TÁBORŮ
- Proběhlo vyúčtování obou táborů oddílu Klokani a 3.OVS.
- Obě vyúčtování byla předána revizní komisi, která vytvořila revizní zprávy (obě jsou
v příloze tohoto zápisu).
- Hospodáři obou táborů vykonali nápravu dle komentářů revizní komise. Vyúčtování spolu
s revizními zprávami budou uloženy u hospodářky střediska. Oddíl Klokanů ještě musí do
15. 11. zajistit zadání skutečnosti k hlášence na SkautISu, 3.OVS již tak učinil.
- Zůstatky z táborů byly zaúčtovány do střediskové pokladny a budou složit na činnost
daného oddílu.
ROZPOČET STŘEDISKA
- Po novém roce bude středisková rada sestavovat rozpočet na příští rok, proto je jejím
členům uloženo promyslet potřeby oddílů a střediska v dalším roce.

PROJEKTY 2014
- V měsíci listopadu se podává projekt na Pardubický kraj, který zajistí Buldok. Vzhledem
k diskuzím na předchozích střediskových radách a mezi členy vedení oddílů bude projekt
zaměřen na nové vybavení určené na schůzky a akce oddílů.
- Projekt na město Svitavy se podává do konce ledna, sepsání zajistí Buldok a Zdenál. Více
bude projednáno na lednové střediskové radě.

PODPORA VEDOUCÍCH OD MĚSTA SVITAVY
- SR jednomyslně rozhodla, že z důvodu finanční nespolehlivosti nebude nadále do projektu
podpory vedoucích od města Svitavy zařazena Ančí. Ta je povinna splnit své povinnosti pro
tento rok. Pro rok 2014 budou do podpory zařazeni tito činovníci: Antonín Benc (Buldok),
Jindra Homolová (Jíňa), Tomáš Žák (Symbo). Všichni splňují patřičnou kvalifikaci a jsou
aktivními členy u oddílů.
- Buldok zajistí vyzvednutí formulářů pro záznam o činnosti na druhou polovinu tohoto roku
a také zajistí žádost pro rok 2014.
PROVOZ KLUBOVEN
- SR byla obeznámena s možností získání akumulaček od města. Proběhlo jednání
s ředitelkou základní školy p. Hanusovou o instalaci akumulaček do Domečku, ale škola
nyní nemá finanční zdroje a ani zájem akumulačky do vlastnictví získat. Ze strany školy je
spíše snaha naše oddíly z Domečku, který je jediným školním prostorem nevytápěný
centrálně, přesunout do jiných školních prostor. Navíc se do budoucna s prostorem
Domečku nepočítá. SR rozhodla, že budeme využívat současný prostor, dokud to bude
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možné i se současným vytápěním a pokusíme se otevřít jednání o novém prostoru pro
schůzky.
Ředitelka školy také byla informována o nejbližších akcích v klubovně
o Lachtani: 22. - 23. 11.
o 3.OVS: 20. - 21. 12.
Ředitelství základní školy potvrdilo stávající podmínky pro užívání kluboven, komunikaci se
školou zajišťuje nadále Buldok.

ZRUŠENÍ STS
- Středisková rada zrušila střediskové telefonní číslo 605519160, které bylo zařazeno do
Skautské telefonní sítě a sloužilo k řízení střediska bývalé vůdkyni střediska. Nadále toto
číslo nemělo využití.
PRONÁJMY TÁBOŘIŠTĚ 2014
- 30. 6. – 12. 7. 2014 – Moravská Třebová – Aladin (tradiční nájemci)
- 12. – 26. 7. 2014 – Praha – Sam (jsou zde po třetí)
- 26. 7. – 4. 8. 2014 – Rozseč nad Kunštátem (poprvé v loni)
- 4. – 17. 8. 2014 – Svitavy
PŘEDSNĚMOVNÍ DISKUZE
- Již mimo hlavní část střediskové rady proběhla předsněmovní diskuze. S výsledky budou
ostatní členové střediskové rady seznámeni e-mailem.
- Přítomni činovníci: Buldok, Jíňa, Symbo, Jirka, částečně Filip
STŘEDISKOVÁ RADA
- Příští středisková rada se bude konat po Novém roce – přesný termín bude včas členům
střediskové rady zaslán.
- Ze 7. -8. 12. se bude konat SMRČKOVSKÉ POSEZENÍ, na něž jsou všichni srdečně zváni –
více v pozvánce.
10.11.
Antonín Benc (Buldok)
I
Jindra Homolová (Jíňa)
I
Anna Konopáčová (Ančí)
Ivana Němcová (Ivča)
Zdeněk Pešina (Zdenál)
I
Kristýna Tronečková (Kiki)
Jiří Žák
I
Tomáš Žák (Symbo)
I
Revizní komise:
Filip Fedrzel
I
Miroslav Odvárka (Mířa)
I
I – přitomen
- - omluven
X – neomluven
Jako host: Marek Hradil
Sepsal: Antonín Benc
Kontrola: Zdeněk Pešina

