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

Zápis z jednání 25. 5. 2014
4. středisková rada
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Anna Konopáčová (Ančí)
Ivana Němcová (Ivča)
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Revizní komise:
Filip Fedrzel
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Miroslav Odvárka (Mířa)
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I – přítomen
- - omluven
X – neomluven
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Jako host: Pavla Ehrenbergerová (Chlupáč), Monika Čevelová, Marek Hradil (York)
Sepsal: Antonín Benc
Kontrola: Zdeněk Pešina

PROJEKTY
- Středisková rada byla informována, že projekt na podporu vodáctví, který byl poddán na
krajský úřad Pardubického kraje, byl úspěšný a byla nám určena dotace 10 000 Kč. V této
souvislosti středisková rada schválila nákup nové nafukovací lodě v hodnotě max. 15 000 Kč.
Nákup by měl proběhnout do konce června. (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0)
O vytvoření možností nákupu byl požádán Mířa, konkrétní loď vybere Buldok.
Město Svitavy
- Z města Svitavy jsme obdrželi částku 6 000 Kč na celoroční provoz (v projektu bylo požadováno
10 000 Kč). V tuto chvíli jsou finance vyčerpány na nákup materiálu odhlasovaného na
minulého střediskové radě.
- Dále jsme obdrželi dotaci na rekonstrukci táborové základny ve výši 50 000 Kč. Středisková
rada schválila nákup 9 nových celt od společnosti Condor v hodnotě 23 490 Kč. (pro: 5, proti:
0, zdržel se: 0)
INVESTICE
- Střediskové radě byl představen plán letošních investic do tábořiště Trpík a nové klubovny na
Plechárně. Plán investic je součástí zápisu a nikdo z členů střediskové rady se nevyslovil
negativně.
PENÍZE PRO ODDÍLY
- Středisková rada schválila dodatek k příspěvku pro oddíly. (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0)
- Nové znění je: Oddíly mohou dle vlastního uvážení manipulovat s částkou, kterou každý rok po
registraci určí středisková rada a vychází z počtu registrovaných členů. Svěřené peníze mohou
být využity na nákup materiálu nebo na podporu akcí oddílu (úhrada ubytování, jízdného nebo
vstupné). Nelze použít na nákup potravin. Peníze lze vybrat ze střediskové pokladny až po
konání akce či nákupu materiálu výměnnou za čitelný daňový doklad se všemi náležitostmi.
Toto ustanovení neplatí pro střediskové financování akcí a nákupů.
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SMLOUVY O PROPLÁCENÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD
- Na střediskové radě byly podepsány smlouvy o proplácení cestovních náhrad s přítomnými
vedoucími. Smlouvy od ostatních vedoucích zajistí Buldok.
PODPORA PRACOVNÍKŮ S MLÁDEŽÍ OD MĚSTA SVITAVY
- Středisková rada byla podrobně obeznámena s celým jednáním mezi vůdcem střediska a
zástupci města Svitavy. Po intenzivní komunikaci, kdy komise pro školství a sport
znovuotevřela naší žádost a potvrdila splnění všech podmínek, byl Buldok, Jíňa a Symbo do
projektu zařazeni ačkoliv s platností až od června. Buldok bude nadále jednat s městem o
našem negativním pohledu na danou věc a výběrová kritéria.
NOVÝ ÚČET STŘEDISKA
- K 15. 5. byl zrušen účet u ČSOB a středisko Smrček Svitavy má nyní již jediný účet, a to u FIO
banky – č. účtu: 2000496666/2010.
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
- Střediskové radě byl představen hospodářský výsledek za loňský rok. Ten je součástí zápisu.
- Celkové náklady střediska byly 191 174,00 Kč. Výnosy střediska byly 223 055,26 Kč. Výsledek
hospodaření po zdanění byl + 31 881,26 Kč.
NÁKUP DIGITÁLNÍ KAMERY
- Středisková rada a vedoucí z ostatních oddílů byli obeznámeni o nákupu digitální kamery 3.
oddílem vodních skautů ze zůstatku z loňského tábora. Kameru mohou využívat i ostatní
členové střediska na oddílovou činnost. K dispozici je u Jirky Žáka.
- V příštím roce tato kamera bude zanesena do střediskového inventáře. Celkové náklady na
pořízení včetně prodloužení doby záruky byly 7 723 Kč.
TRPÍK
Akce obce
- Starosta obce Trpík požádal o možnost využít tábořiště pro konání obecní akce a vypůjčení
několika stanů. V této věci dále bude komunikovat s obcí správce tábořiště a vůdce střediska.
Nová stodola
- Vůdce střediska byl informován od starosty obce Trpík, že po letošní táborové sezóně by
mohlo proběhnout stěhování podsad a materiálu do nově opravené stodoly v obci. Středisko
bylo také požádáno o případnou brigádu v obci.
Zamluvení termínu
- Zdenál požádal, aby v případě, že v příštím roce bude chtít někdo jet na desetidenní turnus, tak
aby zbývající dny do dvou týdenního intervalu zůstaly volné pro konání akce skautských baby
rodin
KLUBOVNA U RYBNÍKA
- SR byla informována o dalším postupu při získání prostor u rybníka.
- Středisková rada schválila případnou investici a zahájení plánování oprav nové klubovny u
rybníka Rosnička. (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0)
- Buldok zajistí smluvní dohodu mezi střediskem a panem Z. Pavlíkem.
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ODDÍLOVÉ TÁBORY
- Středisková rada schválila personální obsazení obou oddílových táborů a na SkautISu bude
schválena hlášenka. (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0) V příloze se nachází rozpočty táborů.
3.OVS
- Vůdce tábora: Antonín Benc (Buldok)
- Zástupce vůdce tábora + zdravotník: Tomáš Žák (Symbo)
- Hospodář: Jiří Žák
KLOKANI
- Vůdce tábora: Jindra Homolová (Jíňa)
- Zástupce vůdce tábora: Zuzana Odvárková (Zuzik)
- Zdravotník: Pavlína Peňáková
- Hospodář: Jindra Homolová (Jíňa)
OBNOVA STŘEDISKOVÉHO VYBAVENÍ
- U firmy Jurek S+R s.r.o. proběhla oprava některých částí skautských stanů, mělo proběhnout
podlepení švů na dvou vnějších stanech (stany č.1 a č. 4) a výměna jezdce zipu, dále výměna
podlážky vnitřního stanu (stan č. 3). Nové podlepení švů však firma Jurek po zkoušce
nepropustnosti nedoporučila (tropika mají odolnost 0,75m a norma stanovuje hodnotu 2m).
Firma Jurek proto navrhla provést impregnaci vnějších stanů a podlepení švů voděodolnou
lepicí páskou. Společně s opravou byly pořízeny náhradní tyčky včetně obalu ke stanu č. 5, 3
kusy nových obalů na zbývající stany, 2 kusy impregnace SOLAR PROOF a 10 kusů náhradních
kolíků.
- Středisko za obnovu materiálu vynaložilo 3 697 Kč.
ZÁVODY VLČAT A SVĚTLUŠEK 2014 – svitavské kolo
- Vůdce střediska poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na úspěšné organizaci
Závodu vlčata a světlušek, který probíhal 26. 4. 2014 na Ostrém Kameni.
- Finančně závody podpořila okresní rada Junáka, která uvolnila 6 000 Kč. Konečné výdaje na
závody byly 6 545 Kč. Středisko Smrček Svitavy tedy z vlastních zdrojů uvolnilo zbylých 545 Kč.
PLÁN STŘEDISKOVÝCH AKCÍ
- V rámci Smrčkovského grilování u Pešinů, kde probíhala i 4. středisková rada, proběhla diskuze
nad dalšími akcemi střediska v následujícím období.
DĚTSKÝ DEN – 7. 6. v parku Jana Palacha
- Šéf akce Buldok a Symbo
- Program zajistí posádka Korzáři a Maritimo, případně další vedoucí ze střediska
ZAHÁJENÍ SKAUTSKÉHO ROKU – přelom září a října
- Organizuje 3. oddíl vodních skautů
AKCE PRO VEDOUCÍ
- 25. 5. proběhlo Smrčkovské grilování – jednalo se o akci, na kterou byli pozváni všichni vedoucí
a cílem mělo být vzájemné setkání a pohodové posezení. Sice počet účastníků nebyl velký, ale
setkání to bylo jistě příjemné i díky příjemnému prostředí u Pešinů. Díky patří i zúčastněným.
- Podobné akce by se měli konat i v budoucnu – prozatím je uvažováno o společné akci na konci
prázdnin, případně spojení se Zahájením skautského roku.
TERMÍNY STŘEDISKOVÉ RADA
- Začátek září – přesný termín bude stanoven na konci srpna

