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ZMĚNA NÁZVU ORGANIZACE
- Od 1. 4. 2015 nese naše středisko nový název – Junák – český skaut, středisko Smrček Svitavy,
z.s.
- Všechny smlouvy platí i nadále, pouze bude nutné změnit názvy na materiálech pro veřejnost –
přihlášky, web. Dále je nutné upravit pronajímací smlouvy na tábořiště a pohlídat si
vystavované faktury. Nová razítka středisko od ústředí již obdrželo.
- V souvislosti se změnou názvu bude přes léto označena klubovna informační tabulkou s novým
názvem.
- Členové střediska mají za povinnost se naučit přesnou formulaci nového názvu.
REGISTRACE 2015
- Středisková rada se seznámila s výsledky registrace 2015. Podrobný popis je přílohou tohoto
zápisu.
- V kostce: naše středisko má v současné době 86 členů, tj. stejný stav jako v loňském roce
(ačkoliv těsně po registraci došlo k příchodu několika nováčků do 3.OVS). Daří se nám udržet
velké množství dětí u skautské činnosti (56 dětí do 15-ti let na 31 členů starších 15-ti let), což
svědčí o skvělé a obětavé práci všech vedoucích, za což jim patří velké díky.
- Středisko na registraci vybralo 43 650 Kč, z této částky bylo vyšším jednotkám odvedeno
28 980 Kč.
- Buldok upozornil SR, zvláště pak vedoucí oddílů, aby dívali pozor na případné mezery mezi
generacemi – je třeba kontinuálně doplňovat stavy tak, aby byla plynulá věková návaznost
mezi členy střediska a do budoucna bylo zamezeno současnému stavu ve vedení střediska a
oddílů.
- Pro příští registrační rok bude třeba řešit výjimky již na listopadové střediskové radě, aby stihla
projednat i okresní rada v řádném termínu.
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ROZPOČET 2015
- SR se zabývala jednotlivými položkami předloženého rozpočtu a diskutovala nad otázkami,
které byly předloženy v připomínkování – jednalo se hlavně podporu z města, investiční plány a
nájemné.
- Středisková rada schválila předložený rozpočet na rok 2015. (pro: 5, 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.
- Z diskuze: pro příští rok budou jednotlivé položky v rozpočtu lépe definovány
FINANČNÍ PODPORA ODDÍLŮ
- I v letošním roce středisková rada uvolní finance pro oddílovou činnost, 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). Nákup potravin ve výjimečných případech –
nemůžeme dále začlenit do vyúčtování dotací z ústředí. Do této níže uvedené částky se
nezapočítává zůstatek z tábora. Zároveň oddíl může zažádat střediskovou radu o nákup
hodnotnějšího materiálů za střediskové finance. Termín čerpání je konec října 2015.
- 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: 5, proti: 0, zdržel
se: 0)
o KLOKANI – 2400,- (24 členů) + 0,- = 2400,o LACHTANI – 500,- (5 členů) + 200,- = 700,o 3.OVS – 3100,- (31 členů) + 0,- = 3100,o OLDSKAUTI – 0, Jelikož kmen dospělých Oldskauti zahrnuje pouze členy se sníženým
příspěvkem na registraci, tak nemají na finance pro oddíly nárok.
PROJEKTY
- Projekt na Pardubický kraj „Podpora moderních prostředků v celoroční skautské činnosti“
v letošním roce nebyl podpořen. Alespoň část projektu bude přesto realizována z vlastních
prostředků i z případných prostředků města Svitavy.
- Nyní stále čekáme na výsledky podaného projektu na město Svitavy, který je směřován na
celoroční podporu naší činnosti.
- V měsíci dubnu proběhne kontrola z města Svitavy nad využitím dotací z předcházejících dvou
let na rekonstrukce základen, kde v našem případě se jednalo o investiční akce do obnovy
tábořiště Trpík. Na základě terénní kontroly bude rozhodnuto o další podpoře. Komunikaci
s městem zajišťuje Buldok.
ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A INVENTARIZACE
- Ivča zajistí včasné doplnění výsledků účetnictví do SkautISu – termín je v polovině dubna – a
připraví spolu s Filipem podklady pro kontrolu okresní revizní komisí, která proběhne také
v dubnu.
- Po sestavení inventarizační zprávy Filip informuje středisko o aktuálním stavu a zároveň
upozorní na případné nutné investice do oprav střediskového majetku.
ZVOLENÍ 3. ČLENA REVIZNÍ KOMISE
- Vzhledem k novému občanskému zákoníku středisková rada zvolila Jiřího Žilku – Jeldu
členem revizní komise střediska. Byl jediným kandidátem pro tuto funkci.
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AKCE STŘEDISKA V ROCE 2015
- Výstava k výročí střediska
o Středisková rada projednala aktuální stav v přípravě výstavy a z personálních důvodů
byla příprava výstavy zastavena. Buldok domluví zrušení výstavy s ředitelkou
Městského muzea a galerie.
o Akce k výročí střediska zůstanou v malém měřítku – pouze jako případné rozšíření
tradičních akcí střediska
- Středisková schůzka v duchu výročí a dne skautů – 24. 4. 2015 – koordinace Buldok
- Dětský den v parku Jana Palacha – 6. 6. 2015
o Jíňa zkusí oslovit holky z oddílu Klokani, jestli by si akci nevzali na starost
- Zahájení skautského roku/Červenáčkův závod – 12. 9. 2015 – koordinuje Buldok
o Možnost rozšíření o akci pro vedoucí i bývalé členy, jak tomu bylo před 5 lety
SVOJSÍKŮV ZÁVOD – okresní a krajské kolo
- 18. 4. 2015 se koná okresní kolo pořádané poličským střediskem na Maděře – snažme se na
závody vyslat alespoň jednu hlídku v každé kategorii a zároveň budou vítáni vedoucí, kteří mají
čas, pomohli by s realizací. To platí i pro krajské kolo, které letos organizuje středisko Moravská
Třebová 30. 5. 2015.
VEDENÍ DRUŽIN – ODDÍLŮ - STŘEDISKA
- Buldok vyzval k diskuzi nad zastoupením jednotlivých funkcí ve středisku. Jednalo se o jeden
z problémů, kterého jsme si vědomi a poukázalo na něj i Hodnocení kvality střediska.
- Na příští radě proběhne diskuze nad tímto problémem – do té doby je vhodné, aby
v jednotlivých oddílech proběhlo zhodnocení, v kolika případech je aktuální či potenciální
problém.
- Déle je vhodné se na všech úrovních zabývat i skautským vzděláváním.
TRPÍK
- Filip představil aktuální stav pronájmu pro letošní ročník – stále se nedaří obsadit termín 2. –
14. 8. 2015. Zkusíme oslovit případné zájemce přes Skautskou křižovatku. Pokud ani tato cesta
nedopadne, tak Filip zajistí hlídání na neobsazené období.
- Buldok informoval střediskovou radu o průběhu schůzky s novou starostkou obce. V současné
době nemá k naší činnosti připomínky a v letních měsících proběhne další jednání o
investičních akcích (pramen, stodola). Starostka byla informovována o vzájemných
povinnostech vyplývajících ze smluv mezi střediskem a obcí.
Pronájem tábořiště 2015
- Správce tábořiště včasně zajistí veškerá povolení – pozor na změnu názvu organizace.
o 1. 7. – 11. 7. 2015: Junák Lanškroun
o 12. 7. – 24. 7. 2015: Poutníci Praha – Sam
o 24. 7. – 2. 8. 2015: 3. oddíl vodních skautů Svitavy
o 14. 8. – 23. 8. 2015: čekatelský lesní kurz Sursum
Brigády v roce 2014
- Na SR byly projednávány termíny brigád na tábořišti Trpík včetně směřování na rodiče dětí z
oddílu Klokani a 3.OVS. V letošním roce má 3. oddíl vodních skautů účast na táboře
podmíněnou účastí na brigádě.
- V letošním roce by měla být dokončena oprava kuchyně – zateplení horní části, dále budou
zakoupeny molitany, materiál na podlážky, a pokud se podaří získat dotaci z města, tak
vojenský hangár.
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o 27. 6. – středisková brigáda – primárně účast rodičů 3.OVS a vedoucích střediska. Bude se navážet
materiál a stavět stany.
o 27. 6. – 1. 7. – další etapa rekonstrukce na Trpíku
o 23. 8. – středisková brigáda – výpomoc účastníků čekatelského kurzu, nutná účast našich vedoucích
– bourání tábořiště
NOC KOSTELŮ A POMOC PŘI PRIMICI
- V letošním ročníku akce Noc kostelů naše pomoc nebude třeba
Zdenál byl osloven, zda bychom na počátku letních prázdnin (4.7.2015) vypomohli při primici =
první oficiální mši nového kněze. Naše úloha by byla při průvodu, kde by několik našich členů
v kroji neslo vlajky. Dále bude naše zapojení zprostředkovávat Zdenál.
TERMÍN STŘEDISKOVÉ RADY
- Předběžně 10.května – termín bude domluven přes e-mailovou konferenci.

