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REGISTRACE 2014/2015
- Středisková rada projednala systém správy registrace pro rok 2014/2015. Odpovědnou osobou
za středisko bude Buldok.
- Podrobný postu pro oddíly i členy mimo oddíly mladších členů zašle po Novém roce Buldok emailem.
- Registrační poplatek pro členy nefungující pod konkrétním oddílem musí být uhrazen do 13. 1.
2015, oddíly musí uzavřít údaje ve SkautISu do 16. 1. 2015 a do 21. 1. 2015 je třeba odevzdat
registrační poplatky Ivče nebo na účet střediska. Oddílovým vůdcům bylo zdůrazněno, které
údaje je třeba ve SkautISu ověřit a doplnit.
- Po 21. 1. 2015 bude uzavřena středisková registrace a odeslány odvody vyšší organizační
jednotce.
- Středisková rada potvrdila již dříve schválené zaplacení registračního poplatku za Ivču,
jakožto symbolickou odměnu za vedení účetnictví střediska. (pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1)
- Středisková rada schvaluje udělení výjimky v registraci pro oddíl Lachtani v případě, že
z diskuze mezi Buldokem a Kiki vyjde skutečnost, že Lachtani mají nadále zájem konat
činnost a činnost bude přínosná i pro středisko. (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0). V aktuální
registraci bude oddíl zaregistrován jako roverský kmen a středisková rada bere na vědomí nižší
počet členů než udává organizační řád Junáka. Jedná se o uzavřenou skupinu, která ovšem
chce nadále konat společnou činnost.
- Střediskové radě byly představeny změny v organizačním řádu Junáka a zároveň proběhlo
představení závěrů a informací z KRJ, kde byly diskutovány hodnotící kritéria k udělení dotací.
PLÁN STŘEDISKA NA ROK 2015
- AKCE
o Akce v roce 2015 se budou věnovat 70. výročí svitavského střediska, jejich stanovení
proběhne na samostatné schůzce, pravděpodobně na posezení vedoucích mezi svátky.
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INVESTICE
o Proběhla diskuze nad materiálními potřebami střediska a oddílů. Byl sepsán seznam
oblastí a konkrétních věcí, aby bylo možné tyto potřeby odrazit při sepisování projektů
na různé instituce.
o Investice do tábořiště Trpík budou řešeny na příští střediskové radě.
o Náměty na investice: dataprojektor, GPS, laminovačka, převleky, renovace nábytku
v klubovně, investice do Trpíku – trampolína, molitany, pánve, nože, várnice, investice
do Boudy – nábytek

PROJEKTY
- Do prosincové střediskové rady byl podán projekt na Pardubický kraj. Jeho autem je Zdenál, za
což mu patří velké díky. Projekt nese název Podpora moderních prostředků v celoroční
skautské činnosti. Účelem projektu je zkvalitnění a rozšíření nabídky trávení volného času dětí
a mládeže. Projekt je rozdělen na tří části – 1) pořízení navigačních zařízení v moderním i
klasickém provedení, 2) pořízení netradičních sportovních prvků a 3) pořízení a zavedení
multimediálních pomůcek do schůzkové činnosti. Celková výše projektu je 30 000,-,
požadovaná výše grantu od Pardubického kraje je 20 000,- Dále bude podán projekt na město Svitavy a Buldok pohlídá zajištění dalších prostředků od
města na Trpík.
MĚSTSKÝ PROJEKT PODPORY OSOB PRACUJÍCÍCH S MLÁDEŽÍ
- Středisková rada schválila, že pro rok 2015 bude podpora z města směřována k Buldokovi,
Zuzikovi a Symbovi. (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0).
- Jíňa a Symbo podporu za rok 2014 darovali středisku na činnost.
- Všichni zapojení musí během ledna dokončit deníky, zároveň je třeba vypsat formuláře na
žádost na další rok. Na konci ledna Buldok všechny materiály odevzdá na Městský úřad Svitavy.
INVENTARIZACE
- Středisková rada uložila předsedovi revizní komise, aby v měsíci lednu proběhla inventarizace
střediskového majetku. Termín a postup je na předsedovi revizní komise. Přesný termín bude
oznámen do střediskové konference. Středisková rada také ukládá zhodnotit vyřazení starého
či velmi opotřebovaného materiálu. Také dojde k aktualizaci podrobného inventárního
seznamu
JEDNÁNÍ SE STAROSTOU SVITAV
- Na počátku prosince proběhlo jednání se starostou města Svitavy. V prvé řadě naše organizace
bude mít zastoupení v pracovní skupině pro volný čas, která bude poradním orgánem města.
Členem pracovní skupiny byl jmenován Buldok.
- Dále bylo přislíbeno pokračování ve financování našich základen, v roce 2015 dojde k úpravám
financování a terénní prohlídce.
- V následujícím roce dojde také k diskuzi nad udržitelnosti prostor (Domečku) pro konání
skautské činnosti a byla přislíbena spolupráce nad opravou nové klubovny u rybníku Rosnička.
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
- 20. 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.
- Již tradičně proběhne na Štědrý den předání u vánočního stromku a v penzionu pro seniory –
zajišťuje Jíňa.
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STŘEDISKOVÉ PFKO
- Jíňa přislíbila tvorbu střediskového PFka v rámci oddílových Vánoc. Buldok následně zajistí
distribuci přes poštu a e-mailem.
STROM V PARKU PATRIOTŮ
- Středisková rada schválila pořízení stromu do městského Parku patriotů. (pro: 5, proti: 0,
zdržel se: 0) Tento strom bude po výsadbě označen a i na pamětní desce bude označení
našeho střediska.
- V případě možnosti volby je dámskou částí střediskové rady požadován strom ginkgo.
- Ivča přišla s nápadem, aby byl tento strom zařazen v některé z akcí k 70.výročí střediska.
TERMÍN STŘEDISKOVÉ RADY
- Začátek února – termín bude domluven přes e-mailovou konferenci.

