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Sepsal: Antonín Benc, Ověřil: Zdeněk Pešina

JMENOVÁNÍ DO FUNKCÍ
- Středisková rada jmenuje následující činovníky do funkcí: (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0).
o Hospodář střediska: Ivana Němcová (Ivča)
o Výchovný zpravodaj: Tomáš Žák (Symbo)
o Mediální zpravodaj: Jindra Žáková (Jíňa)
o Správce majetku a tábořiště: Filip Fedrzel
o Správce kluboven: Antonín Benc (Buldok)
o Správce STS: David Marhold (Sunny)
- Funkce organizačního zpravodaje zůstala neobsazena – náplň bude rozdělena mezi vůdce
střediska a zástupce vůdce střediska.
- Rozsah činnosti byl radě předložen a je součástí zápisu. Obsah činnosti si zpravodajové
přizpůsobují svým možnostem, případně diskutují se střediskovou radou.
- Buldok požádal zpravodaje do příští rady o následující úkony – ostatní vedoucí tímto Buldok
žádá o spolupráci.
o Výchovný zpravodaj
 Vytvořit prezentaci kurzů v prostorách klubovny
 Sestavení přehledu aktuálního skautského vzdělání u členů střediska a
potenciálu pro další posun
o Mediální zpravodaj
 Zajištění tvorby PFka a rozeslání
 aktualizace nástěnky na náměstí po Novém roce
o Hospodář střediska
 Uzavření všech dotací, přehled čerpání
o Vůdce střediska, zástupce vůdce střediska
 Zpracování registrace, příprava projektů, aktualizace vnitřních předpisů, tvorba
střediskového kalendáře
o Správce majetku a tábořiště
 Zhodnocení stavu střediskového vybavení, inventarizace
 Cenové odhady koupě nových podsad
 Propagace tábořiště Trpík pro poslední termín, uzavření smluv o pronájmu

VNITŘNÍ PŘEDPISY
- Buldok přednesl radě návrhy na nové vnitřní předpisy, které se týkají vzdělání na akcích a
hlášení akcí. Oba návrhy byly v radě diskutovány.
o Všechny činnosti vykonávají vedoucí s potřebným vzděláním, na vícedenní akce je
povinnost mít osobu s kvalifikací Zdravotník zotavovacích akcí a měla by být přítomná
osoba s alespoň čekatelskou zkouškou. – po diskuzi rada rozhodla (pro: 2, proti: 4,
zdržel se: 1) neschvalovat tento bod, neboť by víceméně kopíroval obecně platný
předpis Junáka. V prvé řadě všichni vedoucí budou informováni o aktuálních
předpisech a doporučeních.
o Netradiční akce (jiná akce než přespání v budově) pořádaná pro členy střediska musí
být alespoň týden dopředu e-mailem nahlášena střediskové radě včetně základních
informací o akci a určení odpovědné osoby. Akce musí být alespoň třemi osobami
potvrzena. Všechny akce v délce 4 dny a výše musí být také hlášeny. – po diskuzi
schváleno (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1).
ZMĚNA SÍDLA
- Středisková rada souhlasí s umístěním sídla střediska na adresu Hálkova 7, Svitavy, kde se
nachází nové skautské klubovny a kde máme k dispozici vlastní schránku. (pro: 7, proti: 0,
zdržel se: 0)
- Komunikaci s majitelem nemovitosti, kterým je město Svitavy, změnu ve SkautISu a výměnu
razítek zajistí Buldok.
VIZE STŘEDISKA A DLOHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ
- Před příští radou proběhne setkání nad hodnocením současného stavu ve středisku a
stanovení priorit, kterými se bude středisková rada v následujících letech zabývat. Velmi vítaná
je účast i ostatních vedoucích.
ČINNOST ODDÍLŮ
- Vedoucí oddílů představili aktuální situaci v oddílech
o Klokani: pravidelně se schází 4 družiny, aktuálně oddíl řeší personální problém pro
konání oddílového tábora a kvalifikaci všech vedoucích. Velký problém Jíňa vidí
v úklidu kluboven – středisková rada se tímto problémem zabývala.
o 3.OVS: každý týden se schází 3 vlčácké družiny a starší skauti, 2 družiny mladších
skautů mají schůzky jednou za 14 dní. Na činnosti se významně podílí aktivní a
motivovaní rádci. Problém v prvních měsících nového vedení byla komunikace.
STŘEDISKOVÝ KALENDÁŘ
- Středisková rada se dohodla na vytvoření střediskového kalendáře, ve kterém budou vedeny
oddílové a střediskové akce, organizační záležitosti, rezervace kluboven, tábořiště a vybavení.
Vedoucí oddílů zajistí vkládání akcí za oddíly.

STŘEDISKOVÉ AKCE V 1.POL. ROKU 2017
- Plán střediskových akcí bude diskutován na příští střediskové radě. Kromě konkrétních termínů
bude řeč i o podobě jednotlivých akcí. V tuto chvíli oddíly mohou počítat se střediskovou
schůzkou ke sv. Jiří, která se bude konat v pátek 21.4.2017, v uvažování je rozšíření akce i na
sobotu, proto je prozatím vhodné zarezervovat i termín 22.4.
REGISTRACE 2017
- Buldok pověřil Zdenála správou registrace za celé středisko – kontrola, zadání registrace za
oldskauty a středisko, uzavření registrace. Ivča bude informovat vedoucí oddílů o aktuálních
platbách za jejich členy. Vůdcové oddílu vloží vybrané peníze na účet střediska, zajistí registraci
svých členů ve SkautISu a na příští radě odevzdají registrační formuláře, které budou uloženy
do účetnictví. Buldok mezi svátky zašle bližší informace k registraci starších členů.
- Nejzazší termíny:
o 16.12.2016 – výběr registrace od všech mladších členů oddílů
o 13.1. 2017 – výběr registračního příspěvku od starších členů střediska
o 17.1.2017 – oddíly uzavřou registraci ve SkautISu
o 24.1.2017 – uzavření registrace za středisko a zaslání odvodů VOJ
BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2016
- Do měsíčníku Naše město byl v listopadu zaslán článek – opět je umístěn na úvodní stránce
včetně fotky. Redakční rada nás žádá o vytvoření nové fotky z akce, která by se mohla vložit
příští rok ke článku.
- 17.12. Buldok s rádci zajistí převzetí Světla na vlakovém nádraží. Komunikaci s kostelem a
předání 18.12. zajistí Zdenál. I letos chceme předat BS v Penzionu pro seniory v Lánech, Jíňa
včas umístí plakát s výzvou v prostoru penzionu, kdo by měl zájem o Světlo. Předání na Štědrý
den zajistí Buldok. Tradičně bude Světlo k dispozici pod vánočním stromem od 11 h do 12 h.
Následně bychom zapálili svíčky bývalým členům na svitavském hřbitově.
VÁNOCE VE STŘEDISKU
- Letošní Vánoce budou oba oddíly slavit o víkendu 16.-18.12.2016. Klokani společně vyrazí na
vánoční výpravu, 3.OVS bude Vánoce slavit přespáním v klubovnách.
- Začátkem prosince se v klubovně Ve sklepě objeví vánoční stromeček, do jehož zdobení se
mohou pustit družiny v rámci svých schůzek.
STŘEDISKOVÉ PFKO
- Jíňa zajistí tvorbu střediskového PFka včetně rozeslání do 20.12. Buldok dodá seznam, kam se
PFko v minulých letech zasílá, dále rozešle PFko mailem a umístí ho na web.
OKRESNÍ REVIZE ÚČETNICTVÍ 2015
- V čase střediskové rady proběhla kontrola okresní revizní komisí. Závažné nedostatky nebyly
objeveny, některé drobnosti jsou popsány v revizní zprávě, která bude středisku doručena.
- Rada schválila převod HV ve schvalovacím období na účet HV z minulých let ve výši 1.736,82
Kč. Dále se schvaluje převod HV z minulých let ve výši 57596,86 Kč na účet Vlastního jmění.
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)

ÚKLID KLUBOVEN A BRIGÁDY
- Rada se shodla, že velkým nedostatkem střediska je současný přístup k úklidu v klubovnách,
kdy po schůzkách zůstává roztahaný použitý materiál a nedochází k úklidu
- Středisková rada ukládá všem vedoucím, aby se na schůzkách úklidu věnovali nebo ho provedli
po schůzce sami. Zároveň by měl několikrát do roka proběhnout generální úklid, do kterého se
zapojí vedoucí a rádcové obou oddílů.
- Diskutovány byly i brigády na Trpíku, které by měly být dvě do roka – jarní a podzimní. Tyto
brigády by měli sloužit k úklidu tábořiště, udělání dřeva a mělo by se zapojit co nejvíce členů,
případně by měli být osloveni rodiče členů.
PŘÍŠTÍ STŘEDISKOVÉ RADY
- Přesný termín bude domluven přes mail.
- Předběžně 5. nebo 7. týden v únoru, přelom března a dubna
ÚKOLY:
- Zpravodajové – úkoly sepsané v prvním bodě zápisu
- Buldok – změna sídla jednotky
- Symbo, Buldok – vytvořit aktuální požadavky na vzdělání pro konání akcí
- Zdenál – příprava střediskové registrace
- Vedoucí oddílů – sestavit vizi dalšího fungování oddílu
- Ivča – sestavit seznam aktuálních plateb za registraci od mladších členů
- Zdenál domluvit kostel a Světlo, Jíňa umístit plakát v penzionu
- Jíňa – vytvořit střediskové PFko a rozeslat ho, Buldok dodá seznam
- Ivča – připravit nové smlouvy na proplácení cestovních náhrad
- Všichni vedoucí:
o Uklízet na schůzkách v klubovnách
o Rozmyslet investice, potřebné drobné vybavení a zamyslet se nad aktuálními
nedostatky ve středisku
o Promyslet, kam chceme směřovat tábořiště, zda chceme stodolu nebo budeme
skladovat materiál přímo na tábořišti
o Promyslet podobu současných střediskových akcí

