ZÁPIS ZE STŘEDISKOVÉ RADY ZE DNE 27. 2. 2014
Přítomni:

Zbyněk Nejezchleba – Bo., Markéta Blumová – Maky, Václav Hejna – Kail,
Jana Hejnová – Najča, Jiří Gärtner – Čáp
Omluveni: Pavlína Jakabová – Trpaslík, Simona Řimnáčová – Síma, Martin Šultys –
Mravenec
Nepřítomni: Jindřiška Schmidtová – Wilma, Adam Zwettler – Áďa
Hosté:
Petr Silberhorn – Starej Koumák

Registrace
Uzavřena a odevzdána
Ve středisku je v současné době 13 dlužníků
Nehtík se odstěhovala – je třeba zaplatit alespoň 330,- Kč (odvody na VOJ)

Sklad
Sklad byl uklizen a zkompletován, pokud bude někdo cokoliv potřebovat, volat Výrovi
s předstihem
chybí 1 malý vařič, Fiskars
Volně použitelné věci jsou umístěny v pravé skříni v klubovně 3. oddílu – skříň bude
uzamčena, vedoucí dostanou klíče

Kancelář
Boiler s Petrem uklidí 29. března – pokud bude mít někdo čas, může se přidat

Chomutovské slavnosti
15. března od 14:30 bude brainstorming v klubovně – zároveň se zde bude jednat o
přípravě celotáborové hry

Účetnictví
Účetnictví za rok 2013 bylo uzavřeno
8. března provede Boiler školení účta – účastní se Wilma a Čáp – následně střediskové
účetnictví povede Wilma

Tábor
Tábor byl v roce 2013 ziskový – cena bude pro letošní rok zachována ve výši 3 300 Kč
Vzhledem k problémům z loňského roku navrhne Síma do přihlášky formulaci, že pokud
dítě onemocní na táboře tak, že bude patrné, že si nemoc přivezlo z domova, nebude mít
nárok na vrácení poplatku

Dotace
Bylo zažádáno o dotaci na projekt Skauti občanům Chomutova – nepřiznána z důvodu
údajné chyby v rozpočtu
Rovněž byla podána žádost na činnost – nyní je v hodnocení

Dále je možné požádat o dotaci Severočeské doly. K žádosti je třeba souhlasné stanovisko
města – Boiler nyní řeší návštěvu u primátora (zúčastní se Bo a Čáp), kde se pokusí
zažádat o doporučení.
Od této chvíle bude mít žádosti o dotace na starosti Najča (podání žádostí na město,
vyhledávání dalších vhodných dotačních titulů).
Na křižovatce jsou informace o dotacích na akce pro veřejnost – Najča prověří možnost
jejich využití (ztrátovými akcemi v rámci SOCH jsou pouze Betýlko a úklid, ostatní akce
jsou vyrovnané nebo i lehce ziskové)

Rádcovský kurz
Šaman, Upýr, Terka a Uzlík se zúčastní dvouvíkendového rádcovského kurzu Prometheus
Schváleno proplacení cestovného, účastnický poplatek hradí účastníci sami
Zapsala: Jana Hejnová – Najča
Schválil: Zbyněk Nejezchleba – Bo.

