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

Zápis z jednání 16. 3. 2014
3. středisková rada
10.11.
4.1.
16.3.
Antonín Benc (Buldok)
I
I
I
Jindra Homolová (Jíňa)
I
I
I
Anna Konopáčová (Ančí)
Ivana Němcová (Ivča)
Zdeněk Pešina (Zdenál)
I
I
Kristýna Tronečková (Kiki)
Jiří Žák
I
I
I
Tomáš Žák (Symbo)
I
I
I
Revizní komise:
Filip Fedrzel
I
I
I
Miroslav Odvárka (Mířa)
I
I
I – přitomen
- - omluven
X – neomluven
Jako host: Sepsal: Antonín Benc
Kontrola: Filip Fedrzel

REGISTRACE 2014
- Na konci ledna 2014 byla uzavřena registrace členů. Středisko Smrček Svitavy vstupuje do roku
2014 s počtem 86 členů, tj. nárůst o jednoho člena oproti roku 2013. Ve skutečnosti proběhla
větší obměna členu v oddílech. Zároveň je ve středisku nejvíce členů od roku 2002. Více je
v příloze zápisu z rady.
- Středisko na registraci vybralo 42 924 Kč, z této částky bylo vyšším jednotkám odvedeno
27704 Kč.
- Středisková rada schválila zaplacení registračního příspěvku Ivče, jakožto symbolické
poděkování za její práci. (pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0)
ROZPOČET
- Středisková rada schválila předložený rozpočet na rok 2014. (pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0)
- Rozpočet je součástí zápisu z jednání, podepsaný rozpočet je umístěn na střediskovou
nástěnku v klubovně a v účetnictví u hospodářky střediska.
PROJEKTY
- Středisková rada byla informována, že stále nemáme vyjádření o úspěšnosti projektu na
Pardubickém kraji, proto nebyl začleněn do rozpočtu. Projekt byl představen na lednové
střediskové radě.
Město Svitavy
- Z města Svitavy máme přislíbenou částku 6 000 Kč na celoroční provoz (v projektu bylo
požadováno 10 000 Kč) a máme možnost získat dotaci od města na základnu až ve výši
50 000Kč.
FINANČNÍ PODPORA VEDOUCÍCH OD MĚSTA SVITAVY
- Ančí a Jíňa darovaly celou částku za rok 2013, tj. 19 200 Kč na činnost střediska Smrček Svitavy.
Ivča zajistí darovací smlouvy.
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NÁKUP DROBNÉHO VYBAVENÍ
- Středisková rada schválila nákup drobného vybavení pro celoroční činnost dle seznamu,
který vznikl na lednové střediskové radě a v rámci projektu podaném na MěÚ Svitavy.
(pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0)
- Správcem nákupů je stanoven Buldok. Na nákup budou využity primárně finance z města,
v rozpočtu se počítá s využitím i vlastních zdrojů.
- Nákup materiálu a vybavení na tábořiště se bude odvíjet dle výše dotace na základny od MěÚ
Svitavy. Domluva proběhne pomocí e-mailové konference.
PENÍZE PRO ODDÍLY
- I v letošním roce středisková rada uvolní finance pro oddíly, kdy si samy oddíly rozhodují o
konkrétním využití těchto financí. SR zdůrazňuje, že peníze by měli být čerpány na činnost
s dětmi (materiál, ubytování na akci). Termín čerpání je konec října 2014.
- Středisková rada schválila příspěvek 100 Kč za člena oddílu (mimo vedoucí, kteří mají snížený
příspěvek za registraci) a 40,- za každý neobjednaný časopis u dítěte. (pro: 4, proti: 0, zdržel
se: 0)
o KLOKANI – 2200,- (22 členů) + 0,- = 2200,o LACHTANI – 500,- (5 členů) + 200,- = 700,o 3.OVS – 3500,- (35 členů) + 0,- = 3500,o OLDSKAUTI – 0, Jelikož kmen dospělých Oldskauti zahrnuje pouze členy se sníženým
příspěvkem na registraci, tak nemají na finance pro oddíly nárok.
PROPLÁCENÍ KRÁTKODOBÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ A SEMINÁŘŮ
- V roce 2011 SR schválila 50 % proplácení cestovného na krátkodobé vzdělávací akce a
semináře, které nemají kvalifikační ohodnocení (např. ve formě dekretu). Buldok navrhl
sjednocení s proplácením kvalifikačních vzdělávacích akcí, z důvodu velkého významu
jakýchkoliv seminářů pro vedoucí a větší pravděpodobnosti účasti na kratších akcích.
- Středisková rada schválila proplácení 100% cesty a 50% účastnického poplatku u
kvalifikačních vzdělávacích akcí, krátkodobých vzdělávacích akcí a seminářů. O každé účasti
musí být SR obeznámena a můžu rozhodnout o neproplacení nákladů. (pro: 4, proti: 0, zdržel
se: 0)
SKAUTSKÉ ČASOPISY PRO STŘEDISKO
- V současné době všichni členové střediska mladší 15-ti let odebírají skautský časopis Světýlko
nebo Skaut-Junák. Vedoucí mají možnost si časopis objednat a zaplatit nebo si ho stáhnout
online z webu a využívat v programu.
- Středisková rada schválila objednání a zaplacení (2 x 120 Kč) aktuálního ročníku časopisu
Světýlko a Skaut-Junák. (pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0)
- Časopisy budou objednány na Buldoka a vždy uloženy v knihovně.
ÚČETNÍ PROGRAM
- Středisková rada schválila pořízení účetního programu dle požadavků Ivči. (pro: 4, proti: 0,
zdržel se: 0)
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TRPÍK
Smlouva s obcí o pronájmu louky
- V nadcházejících týdnech dojde k podpisu smlouvy s obcí Trpík na pronájem louky pod
tábořištěm. Dle smlouvy je středisku uloženo platit nájem ve výši 942 Kč vždy k 30. 9. na účet
obce Trpík. K samotné smlouvě neměla SR připomínky.
Pronájem tábořiště 2014
- Středisková rada schválila pronájmy tábořiště pro rok 2014.
- Správce tábořiště zapracuje připomínky k nájemní smlouvě, zajistí zpracování nájemních smluv
a komunikaci se subjekty.
o 29. 6. – 12. 7. 2014: Junák Moravská Třebová – Aladin
o 12. 7. – 26. 7. 2014: Praha – Sam
o 26. 7. – 4. 8. 2014: katolická mládež Rozseč nad Kunštátem
o 7. 8. – 17. 8. 2014: oddíl Klokani Svitavy
Cena za pronájem
- Proběhla diskuze nad minimální cenou za týdenní pronájem tábořiště.
- Středisková rada schválila pronájem ve výši 25 Kč /osoboden, minimálně však 625 Kč za den.
(pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0)
- Částka vypočtena pro 25 osob v táboře (50% kapacity tábořiště).
Brigády v roce 2014
- Na SR byly projednávány termíny brigád na tábořišti Trpík včetně směřování na rodiče dětí
z oddílu Klokani a 3.OVS.
o 22. 6. – středisková brigáda – primárně účast rodičů 3.OVS, vedoucí střediska a lidi od
Aladina. Bude se navážet materiál a stavět stany.
o 23. – 28. 6. – další etapa rekonstrukce na Trpíku
o 17. 8. – středisková brigáda – primárně účast rodičů z oddílu Klokani a vedoucí
střediska – bourání tábořiště
o Po 17. 8. – pokračování v další rekonstrukční etapě
ODDÍLOVÉ TÁBORY
- Definitivně byli střediskové radě představeny termíny obou oddílových táborů. Na květnové
střediskové radě proběhne schválení hlášenek.
3.OVS
- Oddíl letos bude pořádat oddílový tábor na tábořišti slatiňanských skautů ŠIŠKOVICE.
- Tábor bude v termínu: 14. - 26. 7. 2014
KLOKANI
- Tábor bude v termínu: 7. - 17. 8. 2014 na střediskovém tábořišti Trpík
-

Vedoucí oddílů byli vyzváni uvažovat o možnosti střediskového tábora v roce 2015 na
Trpíku. Více se bude řešit na příští SR.
BOUDA U RYBNÍKA, NOVÉ LODĚ
- SR byla informována o možnosti využívání dřevěné boudy na písku u rybníku Rosnička. Tato
bouda je ve vlastnictví Ing. Zdeňka Pavlíka. 21. 3. 2014 budou od boudy předány klíče a bude
zjištěn stav. Na příští radě proběhne diskuze nad případnými investicemi do rekonstrukce. Dále
bude probíhat jednání mezi střediskem, panem Pavlíkem (majitel boudy) a paní Etzlerovou
z Lačnova (majitelka pozemku).
- 3. oddíl vodních skautů / středisko má možnost získat pramici a kanoi za cenu odvozu od
pardubických vodních skautů. Dále bude jednat Buldok.
INVENTARIZACE
- SR byla obeznámena s inventarizační zprávou. Uložena bude u hospodářky střediska.
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OPRAVA STŘEDISKOVÉHO VYBAVENÍ
- SR pověřila Skladníka zjistit možnost opravy lodí u firmy GUMOTEX pomocí vlastních
náhradních dílů z poškozených lodí, dále zjistit dostupnost náhradních dílů pro vesty HIKO
u výrobce (kroužky a píšťalky).
- SR rozhodla o opravě střediskových stanů Jurek u výrobce
o Stan č. 1 – podlepení podlážky vnitřního stanu
o Stan č. 2 – podlepení tropika
o Stan č. 3 – podlepení podlážky vnitřního stanu, tyčky
o Stan č. 4 – podlepení tropika, oprava zipu tropika
o Stan č. 5 – tyčky
o 2x obal na stan
„KOLIBŘÍČÍ“ LOĎ VE STŘEDISKOVÉM SKLADU
- Na střediskové radě bylo zjištěno, že se ve skladu nachází o jednu loď (Pálava) více než je
v inventáři střediska. Dle Míři tato loď byla pořízena z vlastních zdrojů členů oddílu Kolibříci,
který kdysi ve středisku fungoval.
- Mířa navrhl zanechat tuto loď ve skladu střediska s možností využívání současnými oddíly.
Zároveň tuto loď mohou využívat bývalí členové oddílu Kolibříci mimo Půjčovní řád.
- Skladníkovi je uloženo loď patřičně označit.
ÚČASTNICKÝ POPLATEK ZA VSJ
- SR schválila zaplacení účastnického poplatku ve výši 360 Kč/os. a cestovné na Valný sněm
Junáka 2014 pro Jíňu a Buldoka jako řádné delegáty sněmu. SR také schválila proplacení
případných nákladů na dopravu a ubytování pro pomocníky při organizaci sněmu z našeho
střediska. (pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0)
SKAUTSKÁ TELEFONNÍ SÍŤ
- SR byl představen problém s včasným neplacením faktur u některých členů střediska
zařazených do benefitu Skautské telefonní sítě. Z důvodu možného poškozování jména
střediska schválila středisková rada následující vnitřní pravidlo. (pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0)
o Člen střediska Smrček Svitavy využívající benefit Skautské telefonní sítě se v případě
tří po sobě jdoucích 1. upomínek za nezaplacení faktury nebo při obdržení tří 2.
upomínek v období dvou let zodpovídá střediskové radě na nejbližším zasedání.
Středisková rada v takovém případě může benefit členovy odebrat.
ZDRAVOTNICKÉ DOŠKOLENÍ
- 22. 2. 2014 proběhlo zdravotnické doškolení na Gymnáziu ve Svitavách organizované Evou a
Demim. Úspěšné složení zkoušky a prodloužení kvalifikace zdravotník zotavovacích akcí
proběhlo u Buldoka, Symba, Jirky, Chlupáče, Jíni a Páji.
- Filip, Kiki a Ančí se doškolení nezúčastnili a kvalifikace jim propadla.
- SR zdůraznila, že vůdce oddílu (Kiki a Ančí) neztrácí vůdcovskou kvalifikaci, ale na vícedenních
akcích musí být přítomen někdo se zdravotnickou kvalifikací.
PODĚKOVÁNÍ
- Poděkování za střediskovou schůzku s uzlováním patří všem organizátorům a realizátorům.
TERMÍNY STŘEDISKOVÉ RADA
- Neděle 18. 5. 2014 od 16:00 – spojeno s grilováním u Benců nebo Pešinů

