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ZÁPIS ZE STŘEDISKOVÉ RADY ZE DNE 19. 5. 2016 

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

Mravenec, Václav Hejna – Kail, Pavlína Jakabová – Trpaslík, Jana Hejnová – Najča, Simona 

Řimnáčová - Síma 

 Členové rady s hlasem poradním: Jindra Schmidtová – Wilma 

 Ostatní / hosté: Petr Silbehorn – Zkoumák, Adéla Lepeyová – Kašimaši 

Nepřítomni: 
 Omluveni: Markéta Blumová – Maky, Martin Frána – Vrána, 

 Neomluveni: Adam Zwettler – Áďa, 

Rekapitulace: počet členů rady s rozhodujícím hlasem je 7 z 9, rada je – usnášeníschopná. 

1. Stany 
Boiler dodělává pokyny k půjčování stanů – viz příloha zápisu 

Stany mohou půjčovat Boiler, Výr, Čáp a Wilma– při převzetí budou kontrolovat 

Záloha se bude vybírat při zapůjčení 

Půjčovné pro členy Junáka 10,- Kč, pro nečleny 20,- Kč – odsouhlaseno 29. 8. 2015 

2. Bodování 
Většina vedoucích nedopisuje do tabulky bodování včas – nejsou dodrženy 3 dny po akci/schůzce 

3. Úklid kuchyňky 
V kuchyňce je neustále bordel 

Pokud si někdo připravuje jídlo na akci – dát do bedny s poznámkou 

Věci v kuchyňce, které nejsou popsané, jsou volně k dispozici 

Vracet všechny půjčené věci 

4. Chomutovské slavnosti 
Povedly se i přes nepřízeň počasí 

5. Sklad 
Boiler se Zkoumákem a Wilmou uklidili sklad 

Protože ve skladu chybělo několik věcí (velká sekyra, malý plynový vařič a vrtačka), bude se 

zamykat – klíče má k dispozici vůdce střediska a jeho zástupce, Výr, Zkoumák, Wilma, vůdci oddílů 

Ti, kdo mají klíče, odpovídají za to, že zapíší, co si kdo půjčil 

Předpis k režimu skladu viz příloha zápisu 
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6. Tábor 
Vrána dostal na první týden dovolenou – povede vlčata 

Čáp sepíše požadavky na rodiče vlčat a světlušek ohledně hry – stylové oblečení 

Schůzka ke hře pro starší proběhne s příslušnými vedoucími 

Čáp doupravuje jídelníček – až bude hotový, pošle 

Vedoucí oddílů seženou od všech, kteří povedou děti z jejich oddílu, program a předají ho Čápovi 

– do konce června (alespoň rámcově) 

Na stavbu bude zpracována tabulka na přihlašování – do středečního večera bude centrálně 

vařené jídlo 

Přihlášky až na pár výjimek fungují bez problémů – zatím podáno 39, plně zaplaceno 26 

 

Zapsala: Jana Hejnová – Najča 

Schválil: Zbyněk Nejezchleba – Bo. 
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PŮJČOVÁNÍ TURISTICKÝCH STANŮ 

1. Obecně 
1.1. Středisko je majitelem turistických stanů TRAMP 3, VANDR 3 DUO, 

Family 4 a CAMPO 3.  

1.2. Tyto stany slouží k činnosti podřízených jednotek střediska, ale je 

možné je využít i k soukromým účelům. 

1.3. Činnost jednotek střediska má vždy přednost před soukromými 

účely. 

1.4. Půjčování stanů jsou oprávněni provádět pouze činovníci, uvedení v příloze tohoto předpisu. 

1.5. Každý stan má svou visačku, kde je uveden typ, inventární číslo a počet jednotlivých dílů 

stanu. 

1.6. Při zapůjčení je stan zkontrolován podle této visačky, výsledek kontroly potvrdí osoba, které 

je stan půjčován, podpisem ve sloupci „Podpis při převzetí“ v zápůjčním listu (dále jen ZL). 

1.7. Při vrácení stanu je stan zpětně kontrolován oprávněným činovníkem a výsledek kontroly 

zapsán do ZL. 

1.8. Veškeré platby, spojené s půjčováním stanů (záloha, půjčovné) se platí 

předem při půjčení stanu. 

2. Půjčení stanu pro činnost podřízených jednotek 
2.1. Zapůjčení stanu je nutné provést s dostatečným předstihem před 

konáním akce. 

2.2. Stany pro činnost podřízených jednotek se půjčují zdarma, je ale nutné 

zaplatit vratnou zálohu za stan a den ve výši stanovené sazebníkem. 

Vedoucí musí tedy náklady na tuto zálohu zakalkulovat do nákladů akce. 

2.3. Pokud je zapůjčený stan vrácený v pořádku a včas, vrací se záloha v plné výši.  

2.4. V případě poškození / znečištění / ztráty některé z částí stanu záloha 

propadá a je vyčíslena hodnota poškození. Opravu stanu pak hradí 

jednotka / osoba, která je za poškození stanu odpovědná.  

2.5. V případě vrácení později než 5. den po datu předpokládaného vrácení 

se doúčtuje půjčovné za každý započatý den podle sazebníku, a to 

včetně oněch 5 dnů prodlevy. 

3. Půjčení stanu k soukromým účelům 
3.1. Soukromým účelem se rozumí vše, co nespadá do plánovaných akcí střediska 

nebo oddílů zejména mladších členů. 

3.2. Zapůjčení k soukromým účelům je možné pouze tehdy, není-li třeba použít stan pro činnost 

jednotek mladších členů. 

3.3. Zapůjčení stanu je nutné provést s dostatečným předstihem před konáním akce. 

3.4. Půjčovné se platí vždy za stan a den, jeho výše je uvedena v sazebníku. 

Půjčovné je splatné při zapůjčení stanu a platí se za dobu uvedenou 

v zápůjčním listu k datu předpokládaného vrácení. Je-li stan vrácen 

později, doúčtuje se půjčovné až k datu skutečného vrácení. 

3.5. V případě poškození / znečištění / ztráty některé z částí stanu je vyčíslena 

hodnota poškození. Opravu stanu pak hradí osoba, která je za poškození 

TRAMP 3 

VANDR DUO 

Family 4 

CAMPO 3 
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stanu odpovědná. 

3.6. V případě dlouhodobé výpůjčky stanu je možné s vedením střediska dohodnout individuální 

podmínky. 

4. Účetní doklady v souvislosti s půjčováním stanů 
4.1. Při půjčení stanu pro činnost jednotek 

4.1.1. Je-li placena záloha za půjčení stanů, vydá se dané jednotce Zálohový doklad, kde 

se uvede souhrnně počet stanů a celková výše zálohy. Hotovost se vloží do 

pokladny u stanů. 

4.1.2. Výše zálohy se napíše i do sloupce „Záloha Kč“ v zápůjčním listu. 

4.1.3. Při vrácení nepoškozených stanů se vrátí jednotce zaplacená záloha z pokladny u 

stanů, vrácená částka se zapíše do sloupce „Vrácení zálohy“ ZL a Zálohový doklad 

se zlikviduje. 

4.1.4. Při vrácení poškozených stanů se vyčíslená hodnota poškození zapíše do sloupce 

„Poplatek/půjčovné“ ZL, jednotce se vypíše regulérní příjmový pokladní doklad 

(červený) a hotovost se vloží do střediskové pokladny. 

4.1.5. Při doplatku za pozdní vrácení se částka zapíše do sloupce „Poplatek/půjčovné“ ZL, 

jednotce se vypíše příjmový pokladní doklad (červený) a hotovost se vloží do 

střediskové pokladny. 

4.2. Při půjčení stanu pro soukromé účely 

4.2.1. Vypočte se půjčovné do data předpokládaného vrácení, zapíše se do sloupce 

„Půjčovné Kč“ ZL, vydá se příjmový pokladní doklad (červený) a hotovost se vloží 

do střediskové pokladny. 

4.2.2. Při vrácení poškozených stanů se vyčíslená hodnota poškození zapíše do sloupce 

„Poplatek/půjčovné“ ZL, vypíše se příjmový pokladní doklad (červený) a hotovost 

se vloží do střediskové pokladny. 

4.2.3. Při vrácení pozdějším než je datum předpokládaného vrácení se dopočítá částka až 

do data skutečného vrácení, zapíše se do sloupce „Poplatek/půjčovné“ ZL, vypíše 

se příjmový pokladní doklad (červený) a hotovost se vloží do střediskové pokladny. 

5. Platnost 
5.1. Tento předpis platí od 19.5.2016 

Zbyněk Nejezchleba Jiří Gärtner 

vůdce střediska zástupce vůdce střediska 
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SAZEBNÍK ZA PŮJČOVÁNÍ STANŮ A PŘIDRUŽENÉ PLATBY 

název Člen střediska (Kč) Nečlen střediska (Kč) 

stan TRAMP 3 / den 10 20 

stan VANDR DUO / den 10 20 

Stan Family 4 / den 10 20 

Stan CAMPO 3 / den 10 20 

Vratná záloha za libovolný stan a den 10 - 

Ztráta/poškození obalu na tyče 44 44 

Ztráta/poškození obalu na kolíky 33 33 

šňůra 18 18 

Kolík 16 16 

Oprava zlomené tyče 76 76 

vytržené očko na stanu (ukopnutá šňůra) 50 50 

poškození stanu nebo tropika Dle rozsahu Dle rozsahu 

Nevyklizený stan 30 30 

Znečištěný stan 30 30 

ČINOVNÍCI OPRÁVNĚNÍ K PŮJČOVÁNÍ STANŮ 

Zbyněk Nejezchleba – Boiler 

Jiří Gärtner – Čáp 

Filip Engel – Výr 

Jindra Schmidtová - Wilma 
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REŽIM STŘEDISKOVÉHO SKLADU 

1. Sklad je trvale uzamčen.  

2. Přístup do skladu a právo zapůjčovat z něj věci mají pouze činovníci, uvedení v příloze tohoto 

předpisu. 

3. Vedoucí, kteří budou potřebovat jakýkoliv materiál ze skladu, si jej zajistí v dostatečném 

časovém předstihu před akcí. Není tedy přípustné zařizovat půjčení např. půl hodiny před 

výpravou. 

4. Činovník, který věc zapůjčuje, je povinen udělat záznam do Výpůjční tabulky skladu. Vyplní se 

všechny předtištěné sloupce. Číslo se vyplňuje bez prefixu JUCV a zapisuje se jen tehdy, když 

existuje. 

5. Zapůjčení věcí ze skladu je zdarma. 

6. Vrácení zapůjčené věci je nutné provést nejpozději do 5 dnů po datu, uvedeném jako 

předpokládané vrácení. 

7. Pozdější vrácení je zpoplatněno částkou 5.- Kč za věc a každý započatý den včetně pětidenní 

ochranné lhůty k vrácení. Celková částka zpoplatnění se zapíše do sloupce „poplatek“ a 

dotyčnému se vydá červený příjmový doklad. Peníze se vloží do střediskové pokladny. 

8. Je-li při vrácení zjištěno poškození věci, zapíše se jeho rozsah do sloupce „popis poškození“ 

ve výpůjční tabulce skladu. Vedení střediska následně rozhodně, jak bude poškození 

zlikvidováno. 

9. Cennější nářadí – zejména elektrické – je uloženo pod zámkem ve zvláštním regálu. Zapůjčit 

toto nářadí smějí jen činovníci, oprávnění půjčovat stany (uvedení v příloze předpisu o 

půjčování turistických stanů). 

10. Platnost předpisu je od 19.5.2016 

Zbyněk Nejezchleba Jiří Gärtner 

vůdce střediska zástupce vůdce střediska 
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PŘÍLOHA: 

ČINOVNÍCI, OPRÁVNĚNÍ KE VSTUPU DO SKLADU A 

PŮJČOVÁNÍ VĚCÍ 

Č. jméno funkce č. klíče Datum předání Datum vrácení 

1 Zbyněk Nejezchleba VS 1 13.5.2016  

2 Jiří Gärtner ZVS 8 19.5.2016  

3 Filip Engel Správce majetku 6 13.5.2016  

4 Petr Silberhorn VD 9 17.5.2016  

5 Jindra Schmidtová hospodář 7 19.5.2016  

6 Markéta Blumová VO 4 19.5.2016  

7 Václav Hejna VO 5 19.5.2016  

8 Martin Šultys VO 3 13.5.2016  

 

    


