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

Zápis z jednání 11. 9. 2016
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ORGANIZACE STŘEDISKOVÉHO SNĚMU
- Středisková rada svolává střediskový sněm na pátek 14. října 2016 od 18:30 v prostorách
klubovny Na Cihelně.
- Členem a předsedou kandidátní komise byl jmenován David Marhold – Sunny. Kandidátní
komise je jednočlenná a do 13. 10. přijímá kandidátky do následujících funkcí:
o Vůdce střediska a jeho zástupce
o 3 členové revizní komise
o 1 delegát na krajský sněm
o Delegáti na okresní sněm (aktuálně je zjišťováno u VOJ)
- Jmenované funkce budou představeny po střediskovém sněmu a samotné jmenování
proběhne na listopadové střediskové radě
- Na střediskovém sněmu proběhne hodnocení činnosti současné střediskové rady – každý
z jeho členů může připravit své komentáře. Dále si kandidáti na vůdce střediska a jeho
zástupce připraví vizi, která bude před volbou představena. Střediskový sněm jako nejvyšší
orgán může přijmout usnesení, které udá další směr středisku (delegáti by se měli zamyslet a
připravit si případně podněty).
REGISTRAČNÍ PŘÍSPĚVEK
- Středisková rada projednala výši registračního poplatku na nový skautský rok. Poplatek včetně
registračního formuláře se bude vybírat do 30. 11. 2016, od vedoucích pak do 15. 1. 2017.
- Střediskové radě byl představen návrh od Buldoka, aby zůstala zachována výše registračního
poplatku z minulých let pro děti i vedoucí, ačkoliv vzrostl počet rádců, který mají nárok na
sníženou částku registračního příspěvku.
- Středisková rada schválila registrační příspěvek, který je pro mladší členy ve výši 500 Kč. Pro
rádce s alespoň roční praxí u vedení, činovníky a členy, kteří se podílejí jiným způsobem na
fungování střediska, je registrační příspěvek stanoven na 350 Kč. Zároveň středisko uhradí
registrační příspěvek za Ivanu Němcovou jako symbolickou odměnu za její účetní služby (pro:
5, proti: 0, zdržel se: 0)
- Vedoucí jsou vyzváni, aby do SkautISu zavedli nováčky a aktualizovali současné členy.
- Pokyny k registraci přes SkautIS budou včas rozeslány na konci roku.
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TERMÍNY SCHŮZEK PRO SKAUTSKÝ ROK 2016/2017
- Středisková rada schválila termíny schůzek pro rok 2016/2017 (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0).
U družiny Burlaci může ještě dojít ke změně.
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Středisková rada byla obeznámena s rádcovskými pozicemi u jednotlivých družin
o Sovy – vede Šuplík, Mirďa
o Veverky – vede Léňa, rádkyně Lucy, Klárka
o Polárky – vede Jíňa, rádkyně Helča, Eliška
o Delfíni – vede Zuzik, Chlupáč, Pája
o Skandijci – vede Symbo, rádce Kometa, Chod
o Burlaci – vede Symbo, rádce Komik, Čak
o Žraloci – vede Sunny, rádce Vážka, Hop
o Rejnoci – vede Buldok, rádce Koníček
o Tučňáci – vede Buldok, rádce Číl
o Maritimo a Korzáři – vede Sunny
Středisková rada byla informována o změně na pozici vůdce oddílu u 3. oddílu vodních skautů.
Novým vůdcem oddílu se na táboře stal David Marhold – Sunny a středisková rada zpětně
souhlasí s jeho jmenováním.

ZAHÁJENÍ SKAUTSKÉHO ROKU
- Středisková rada schválila platbu autobusové dopravy na Trpík a zpět pro členy střediska
(pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0).
SKAUTSKÁ TELEFONNÍ SÍŤ
- Po úmrtí Jiřího Žáka, který zastával funkci Pověřené osoby STS za středisko, byla tato funkce
převedena na vůdce střediska Antonína Bence. Nová pověřená osoba bude určena po
střediskovém sněmu na listopadové střediskové radě. Do té doby veškeré dotazy ohledně STS
směřujte na Buldoka.
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ÚČETNICTVÍ
- Na střediskové radě proběhlo proplacení výdajů za rekonstrukční práce na tábořišti Trpík.
- Ivče bylo předáno ke kontrole hospodaření z letního tábora 3. oddílu vodních skautů, jehož
hospodářský výsledek je + 11 283 Kč, a oddílu Klokani s hospodářským výsledkem + 5 774 Kč.
Zůstatek z tábora bude užit na podporu celoroční činnosti oddílů a investice do vybavení.
Revizní komise je střediskovou radou žádána, aby proběhla kontrola hospodaření obou táborů.
- Na příští střediskové radě proběhne zhodnocení výdajové stránky střediska. Ivča připraví
materiály a stav čerpání dotací. Oddíly by do listopadu měly vyčerpat částky jim určené a
doručit všechny účtenky.
PRONÁJEM TRPÍKU 2016
- Středisková rada byla informována o zvýšení ceny pronájmu za traktor od obce Trpík.
V letošním roce byla cena fakturována ve výši 3600,-. Dále byla středisková rada informována o
plánech obce na zvýšení nájmu na stodolu. Středisková rada se na příštích zasedáních bude
stodolou zabývat a hledat jiné cesty uskladnění vybavení.
- Středisková rada byla informována o příjmech z letošního pronájmu tábořiště. Získané peníze
budou opět investovány do tábořiště a určeny na provoz.
o Poutník Praha – 18900,o Katolická mládež Chrudim – 8600,PRONÁJEM TÁBOŘIŠTĚ TRPÍK V ROCE 2017
- Středisková rada schválila pronájem tábořiště na rok 2017 následujícím zájemcům (pro: 5,
proti: 0, zdržel se: 0).
o 1. - 15. 7. 2016 – Junák - český skaut, středisko Moravská Třebová, z. s. - Aladin
o 15. – 29. 7. 2016 – Poutník Praha
- Dále středisková rada diskutovala půjčování nového vybavení – konkrétně hangáru a varu
s bombou. Středisková rada schválila možnost půjčení střediskového hangáru 5x5m nad
rámec nájemní smlouvy za poplatek 100,-/den (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0). Primárně
hangár slouží k činnosti střediska/oddílů a bude určeno v jarních měsících, zda bude na Trpíku
hangár nájemcům k dispozici. Dále středisková rada určila, že velká plotýnka bude nájemcům
na Trpíku k dispozici, ale každý z nájemníků si sám zajistí bombu s plynem.
PRONÁJEM DŘEVĚNÉ BOUDY „MOBY-DICK“ NA TRPÍKU
- Středisková rada se opět vrátila k diskuzi na pronájem dřevěné boudy na Trpíku mimo letní
sezónu.
- Středisková rada schválila cenu pronájmu 25 Kč os/noc, ale bouda bude zapůjčována pouze
skautům a spřáteleným organizacím (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0).
- S půjčováním je spojena nutnost brigády, která bude probíhat každý rok některý z víkendů záříříjnu.
- Vedoucí střediska a správce tábořiště zajistí prezentaci základny na skautské křižovatce a
střediskovém webu. Zároveň správce bude zajištovat komunikaci s případnými zájemci. Během
září proběhne sestavení půjčovního řádu.
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PRONÁJEM KLUBOVNY V CIHELNĚ
- Středisková rada schválila cenu pronájmu 25 Kč os/noc + ENERGIE + SPOTŘEBOVANÉ
BRIKETY (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0).
- Půjčování bude zahájeno začátkem října. Vedoucí střediska zajistí prezentaci kluboven na
skautské křižovatce a střediskovém webu. Zároveň vůdce střediska bude zajištovat komunikaci
s případnými zájemci a zajišťovat koordinaci s AMK Svitavy.
- Klubovny lze půjčovat po schůzkách, a to primárně pro skupiny pracující s dětmi. Zároveň
během září proběhne odhad kapacity a sestavení podmínek a půjčovního řádu. Po topné
sezóně bude zhodnocena cena pronájmu.
PŘÍŠTÍ STŘEDISKOVÁ RADA
- Proběhne po volebním střediskovém sněmu pravděpodobně v listopadu

