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Zápis z jednání 2. 12. 2015
10. středisková rada
10.11.

4.1.

16.3.

25.5.

Antonín Benc (Buldok)
I
I
I
I
Jindra Homolová (Jíňa)
I
I
I
I
Anna Konopáčová (Ančí)
Ivana Němcová (Ivča)
Zdeněk Pešina (Zdenál)
I
I
I
Kristýna Tronečková (Kiki)
Jiří Žák
I
I
I
I
Tomáš Žák (Symbo)
I
I
I
I
Revizní komise:
Filip Fedrzel
I
I
I
I
Miroslav Odvárka (Mířa)
I
I
I
I – přítomen
- - omluven
X – neomluven
Sepsal: Antonín Benc, Ověřila: Jindra Homolová
Host: David Marhold
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STŘEDISKOVÉ POSEZENÍ
- Středisková rada se zabývala návrhem Buldoka na opakování loňského setkání vedoucích na
konci roku. Pro letošní setkání středisková rada zvolila bowling a na akci budou pozváni i
rádcové z Klokanů a 3. oddílu vodních skautů. Akce se bude konat v odpoledních hodinách 28.
12. 2015 na Majáku. Organizaci a zarezervování prostor si bere na starost Buldok.
- Středisková rada schválila financování pronájmu drah v plné výši ze zdrojů střediska v rámci
teambuildingu (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0).
PROMÍTÁNÍ CineSvoboda
- Členové střediskové rady byli pozváni na druhý ročník CineSvoboda, který se bude konat mezi
svátky – přesný termín bude upřesněn. Jedná se o promítání filmů a akce je určena pro členy
střediska. Během prosince bude k dispozici program.
PLÁN STŘEDISKOVÝCH AKCÍ NA ROK 2016
- Na střediskové radě byl představen plán akcí na rok 2016 včetně termínů. Garanti akcí budou
určení na dalších radách.
o novoroční pochod 2. 1. 2016 – organizuje Buldok
o středisková schůzka ke sv. Jiří - 22. 4. 2016
o promítání z letních akcí - 9. 9. 2016
o zahájení skautského roku na Trpíku - září 2016
o sněm říjen 2016 – na květnové radě proběhne diskuze nad dalším směřování střediska
a obsazení funkcí
STŘEDISKOVÉ PFKO
- Jíňa zajistí tvorbu střediskového PFka. Buldok následně zajistí distribuci přes poštu a e-mailem.
Výroba do 20.12.

JUNÁK – český skaut,
středisko SMRČEK Svitavy, z.s.
středisková rada

REGISTRACE 2015/2016
- Buldok představil radě systém správy registrace pro rok 2015/2016. Členové střediska budou
ještě informování e-mailem.
- 13. 12. 2015 končí výběr registrace od členů oddílů. Klokani předají výslednou částku Ivče,
která vloží finance do pokladny. 3. oddíl vodních skautů peníze vloží na účet střediska. Jakmile
budou připraveny kategorie ve SkautISu, tak si oddíly zajistí zadání informací, a to do 17. 1.
2016. Oba oddíly předají vyplnění registrační formuláře Ivče.
- Registrační poplatek pro členy nefungující pod konkrétním oddílem musí být uhrazen do 13. 1.
2015. Vyplnění údajů za neoddílové členy zajistí Buldok.
- 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: 5, proti: 0, zdržel se: 0)
LACHTANI
- Roverský kmen Lachtani nepožádal o výjimku a středisková rada není informována o další
činnosti. Pokud se členové budou chtít registrovat, tak pod některým z oddílů. Zároveň s tím,
Kiki skončí v pozici vůdkyně oddílu a tedy i její členství ve střediskové radě.
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
- 19. 12. Světlo vyzvedne Buldok spolu se Sunnym a vybranými členy z 3.OVS, následně bude
uloženo v klubovně a v kostele na náměstí. Na nedělní mši proběhne oficiální předání. Zdenál
zajistí kostel a domluvu penzionu pro seniory.
- Již tradičně proběhne na Štědrý den předání u vánočního stromku od 11:00 do 12:00 a v
penzionu pro seniory. Osoba zajišťující penzion zatím není stanovena.
PROJEKTY
- Do prosincové střediskové rady byl podán projekt na Pardubický kraj. Jeho autem je Buldok.
Projekt nese název „Vybavení nových kluboven pro činnost v areálu Cihelny“. Projektu je
zaměřen na nákup barev, stolů a lavic, úložných prostor v nových klubovnách (viz. část o
investicích). Celková výše projektu je 30 000,-, požadovaná výše grantu od Pardubického kraje
je 20 000,- Dále bude podán projekt na město Svitavy (nejzazší termín 31. 1. 2016), jehož sestavení zajistí
Zdenál. Buldok pohlídá komunikaci s městem ohledně podpory na rekonstrukci základen od
města.
INVESTICE
- Střediskové radě představil Buldok nové klubovny (fotky v příloze), které jsou nám dány do
užívání ve volnočasovém areálu Cihelna. V budově (p.č. st. 2895, k.ú. Svitavy – Předměstí,
Hálkova 7 Svitavy) vzniknou 3 klubovny, kuchyňka, skladový prostor. Do budoucna lze i
očekávat celkový rozvoj areálu Cihelny ze strany města. Buldok zároveň představil radě
rekonstrukční plán, který by měl trvat od ledna do května 2016 tak, aby v září mohli v těchto
prostorech naplno začít schůzky. Středisková rada se dále zabývala otázkou budoucnost
užívaných prostor a byla přijat názor, že nyní se nám budou hodit všechny prostory do užívání
a tedy nadále chceme setrvat i ve sklepních klubovnách základní školy. „Klubovna“ Domeček
v letních měsících bude zbourána. Středisko rada schválila pro rok 2016 30 000,- investici na
rekonstrukci prostor a vybavení, zároveň lze v roce 2016 uvolněné finance navýšit v závislosti
na dotacích (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0.)
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V roce 2016 má možnost středisko získat 50 000,- na rekonstrukci Trpíku. Buldok střediskové
radě představil projekt rekonstrukce jídelny s cenou 56 000,-, která by mohla být financována
z městských zdrojů, jak v předchozích letech. Vzhledem k rekonstrukci kluboven bude o této
investici a rekonstrukci na Trpíku rozhodnuto na příští střediskové radě. Alternativou je
pořízení nových podsad místo vůdcovských stanů.
Středisková rada projednala další drobné investice. V roce 2016 půjdou investice do statických
lan, dřevařského náčiní pro děcka a sportovního vybavení do nových kluboven.

MĚSTSKÝ PROJEKT PODPORY OSOB PRACUJÍCÍCH S MLÁDEŽÍ
- Středisková rada schválila, že pro rok 2016 bude podpora z města směřována k Buldokovi,
Zuzikovi a Symbovi. V případě, že Buldok kvůli zapojení do pracovní skupiny volného času
nebude moct být zařazen, jeho náhradníkem je David Marhold - Sunny (pro: 5, proti: 0,
zdržel se: 0).
- Buldok, Zuzik a Symbo musí do konce roku dokončit deníky, zároveň je třeba vypsat formuláře
na žádost na další rok. Na počátku ledna Buldok všechny materiály odevzdá na Městský úřad
Svitavy.
PRONÁJEM TRPÍKU V ROCE 2016
- Středisková rada schválila pronájem tábořiště na rok 2016 následujícím zájemcům (pro: 5,
proti: 0, zdržel se: 0).
o 2. - 16. 7. 2016 – 3. oddíl vodních skautů Svitavy
o 16. – 30. 7. 2016 – Poutník Praha
o 30.7. - 13. 8. 2016 - Litomyšl
o 13. - 21. 8. 2016 - 2. oddíl Klokani Svitavy
- Dále byl stanoven termín stavění a bourání
o 25. 6. 2016 – stavěcí
o 21. 8. 2016 – bourací
ZNAK NA MOBY-DICKA
- Zdenál s Jíňou poptají výrobu velkého vyřezávaného skautského znaku (rozměr 1m x 1m), který
se v roce 2016 umístí na přední stěnu nové kuchyně na Trpíku. Středisková rada investici
schválí přes e-mail.
PODPORA TEAMBUILDINGU VE STŘEDISKU
- Buldok požádal střediskovou radu o příspěvek na zážitkovou akci pro starší skauty Korzáry a
Maritimo, kteří takřka všichni fungují i jako rádcové u družin. Výdaje na akci jsou 700,- /os,
žádaná výše podpory je 200,-/os, přítomno bude max. 10 osob, tedy výsledná žádaná částka je
2000,-. Středisková rada schválila žádanou podporu akce pro Korzáry a Maritimo. Proplaceny
budou zpětně vstupenky do výše 200 Kč/os. (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0)
- Středisková rada zároveň schválila návrh na vytvoření finanční rezervy v rozpočtu na rok
2016 na teambuilding pro udržení starších skautů a skautek, rádců a vedení oddílu, a na akce
pro vedoucí pořádané střediskem (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0). Předběžné částky jsou 2000,pro každý oddíl a 2000,- na středisko. Dále bude diskutováno při schvalování rozpočtu včetně
podmínek.
TERMÍN STŘEDISKOVÉ RADY
únor během týdne – termín bude domluven přes e-mailovou konferenci.
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Příloha – fotodokumentace prostor nových kluboven

