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ZÁPIS ZE STŘEDISKOVÉ RADY ZE DNE 16. 3. 2016 

Přítomni: 
 Členové rady s hlasem rozhodujícím: Zbyněk Nejezchleba – Bo, Jiří Gartner – Čáp, Martin Šultys – 

Mravenec, Václav Hejna – Kail, Jana Hejnová – Najča 

 Členové rady s hlasem poradním:  

 Ostatní / hosté: Petr Silbehorn – Zkoumák, Stela Šurkalová – Jojka, Diana Neugebauerová – 

Didi, Antonín Bluma – Cvrček, Jan Šamaj – Šemík, Tomáš Hnilička – Jerry  

Nepřítomni: 
 Omluveni:  Jindra Schmidtová – Wilma, Markéta Blumová – Maky, Adam Zwettler – Áďa, Pavlína 

Jakabová – Trpaslík, Simona Řimnáčová - Síma 

 Neomluveni:  

Rekapitulace: počet členů rady s rozhodujícím hlasem je 5 z 9, rada je usnášeníschopná. 

1. Zájezd 
Přihlášení do tabulky na zájezd a další akce se budou zapisovat až po složení zálohy – platí i pro 

dospělé 

2. Registrace 
Pokud budou činovníci platit registraci hotově, předají peníze pouze vedoucímu střediska, 

zástupci vedoucího střediska nebo hospodáři 

Chybí platba za 23 lidí – Milnerovi budou splácet 100,- Kč měsíčně na dítě, Bezděkovi jsou 

vyřešeni, Medvedíkům napíší vedoucí oddílu doporučený dopis ohledně zaplacení (opět budeme 

požadovat 500,- Kč) 

3. Dotace 
28. 2. byly v pořádku vyúčtovány obě dotace městu 

V současné době probíhá tvorba žádosti o 250 tis. Kč pro rok 2016 – matrace na tábor, nářadí, 

nerezové kastroly a hrnce  

4. Běžný účet 
Od 9. března zřízen nový účet 2400959180/2010 – u FIO banky, účet je veden zdarma 

Dispoziční právo Bo., Čáp a Wilma 

Po kompletaci registrací bude původní účet zrušen 

Na původním účtu, jehož vedení bylo zdarma, byly naúčtovány poplatky za transakce ve výši 

2400,- Kč 

5. Kouzelná lucerna 
Zúčastní se cca 10 světlušek 

Žádost o proplacení cestovného – schváleno proplacení celého cestovného pro všechny 
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6. Chomutovské slavnosti 
Město nás chce 

Slavnosti budou opět v parku, letos ale nebudou proplaceny náklady 

SRJ se shodla, že je vhodné se akce zúčastnit opět celý víkend 

7. Úklid Bezručáku 
Všichni, kteří Mravencovi odpověděli na žádost o posun termínu, souhlasili, akce se tedy posune 

o týden, tj. na 16. dubna – společně s úklidovou akcí města 

Bude navíc propagace od města, přesto zůstane naše propagace i samostatně 

Město je ochotno zajistit odvoz odpadu 

8. Kontakty na rodiče dětí 
Zaktualizovat e-maily na rodiče – vedoucí oddílů pošlou Boilerovi – aktuální stav je vidět na listě 

Jména v bodování (je skrytý, lze rozkliknout) – jedná se hlavně o doplnění kontaktů u nováčků 

9. Tábor 
Roveři budou spát v tee-pee – bude přemístěno tak, aby bylo na sušším místě – roveři si sami 

udělají postele 

Cvrček a Šemík připraví hru pro starší – budování železnice na divokém západě 

Čáp pro mladší – indiáni  

10. Bodování 
Mravenec upozornil na to, že největší rozdíl mezi družinami je 17 bodů – nesedí počty schůzek, je 

velký rozdíl v akcích a ve výpravách – nejednotnost v zápisech 

Boiler to projde a případně upraví vzorce 

11. Chodba 
5. oddíl má malou klubovnu, proto často hrají na chodbě – Mravenec prosí, aby se dořešilo 

umístění podsad 

V současné době nemáme prostory, kam podsady umístit – pokud by měl někdo možnost sehnat 

místnost cca 5x5 m jako sklad, bude uvítáno (možno i s horším přístupem) 

 

Zapsala: Jana Hejnová - Najča 

Schválil: Zbyněk Nejezchleba – Bo. 

 


