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ZÁPIS ZE STŘEDISKOVÉ RADY ZE DNE 3. 11 2016
Přítomni:
 Členové rady s hlasem rozhodujícím: Jiří Gartner – Čáp, Zbyněk Nejezchleba – Bo, Markéta
Gärtnerová – Maky, Václav Hejna – Kail, Simona Řimnáčová - Síma, Pavlína Jakabová – Trpaslík,
Jana Hejnová – Najča, Martin Frána – Vrána, Petr Silbehorn – Zkoumák
 Členové rady s hlasem poradním: Jindra Schmidtová – Wilma, Filip Engel – Výr
 Ostatní / hosté: Diana Neugebauerová – Didi, Adéla Lepeyová – Kašimaši

Nepřítomni:
 Omluveni: Adam Zwettler – Áďa, Antonín Bluma - Cvrček
 Neomluveni:
Rekapitulace: počet členů rady s rozhodujícím hlasem je 9 z 11, rada je usnášeníschopná.

1. Mimořádný střediskový sněm
Vzhledem k chybě z KRJ je nutné zvolit ještě jednoho delegáta na krajský sněm – jediným
kandidátem je Jiří Gärtner – Čáp – 10 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel – schváleno

2. Weby oddílů
Vedoucí oddílů zaktualizují weby, zejména následující informace:
- Vedoucí jednotlivých družin,
- Termíny schůzek,
- Akce
Čáp zkontroluje do příští rady a případné nedostatky bude řešit s příslušnými vedoucími oddílů
Zároveň všichni zaktualitzují informace ve SkautISu

3. Akce oddílů
Každý oddíl vytvoří Google kalendář, který uvede na svých stránkách. Zároveň budou všechny oddílové
kalendáře dohromady nasdíleny na stránkách střediska.

Vedoucí oddílů pošlou Čápovi odkaz na oddílové kalendáře
Ti, kdo vedou skauty, budou mít alespoň občas akce pouze pro skauty

4. Účetnictví
Stále na některých dokladech není uvedeno, od koho a za co jsou – nezapomínat to na ně psát

5. Přespání
Přes víkend v našich klubovnách přespávali tepličtí a pražští skauti
Stále chybí fotky kluboven, aby mohla být kontrola uvedení do původního stavu
Maky žádá, aby u předání svojí klubovny byla přítomna
Čáp neplánuje masivní pronajímání – pouze skautům a nebude to veřejně nabízeno
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6. Přihlášky
Přihlášky nově příchozích skenovat do SkautISu

7. Akce
Pořadatelé akcí mají problém s dodržováním Vnitřního předpisu pro pořádání velkých a malých
akcí schváleného SRJ 21. 1. 2016
Zejména nejsou akce zapisovány do Google dokumentu vyúčtování akcí dle bodu 5.1
Není nutné dělat rozpočty, ale je to lepší, abychom věděli, kolik bude požadováno ze střediskové
pokladny
Dle bodu 5.4 je do měsíce po ukončení akce třeba předat vyúčtování akce, a to:
- pokladní a prvotní doklady, očíslované příslušnou číselnou řadou (KÓD_AKCE/číslo dokladu –
např. BS/1) vzestupně bez ohledu na to, zda se jedná o příjmový nebo výdajový doklad
- vytištěný příslušný list z Google dokumentu „účtování akce“ s uvedenými příjmy a výdaji, tím
doloží rekapitulaci příjmů a výdajů a finanční vyhodnocení akce
- zbylé peněžní prostředky

8. Schůzky
1. oddíl
- Modrá šestka
- Zelená šestka
- Lišky
- Veverky
- Broučci
3. oddíl
- Červená šestka
- Zelená šestka
- Salamanři
5. oddíl
- Roveři
- Jeleni
- Žlutá šestka

Pondělí
Úterý
Čtvrtek
Středa
Úterý

16:30 – 18:30
16:30 – 18:00
17:00 – 19:00
17:00 – 19:00
16:00 – 17:30

Maky
Kašimaši
Maky
Didi
Trpaslík

Pondělí
Úterý
Čtvrtek

16:30 – 18:30
16:15 – 18:15
17:05 – 19:05

Zkoumák
Vrána
Kail

Středa
Středa
Středa

17:00 – 19:00
17:00 – 19:00
16:30 – 18:00

Cvrček
Ďura
Síma

9. Poukázky od města
Vyúčtované, je to v pořádku
Vybralo se 29
Kdo má poukázku, platí registraci o 500 nižší – uvedeno v tabulce registrací – Boiler upraví na
přelomu roku, až se začne vybírat dražší registrace
Pokud budou poukázky i na 1. pololetí 2017, lze použít na Oblátek (případně na tábor), pokud to
město uzná na akce

10. Revize
Máme revizi od ústředí na roky 2014 a 2015

Statutární zástupci: Ing. Bc. Jiří Gärtner – vůdce střediska, Husova 68, 430 03 Chomutov, tel. 608 226 822, mail: capirochta@post.cz
Zbyněk Nejezchleba – zástupce vůdce střediska, Kostnická 89, 430 03 Chomutov, tel. 777 900 813

Junák – český skaut,
středisko Český lev Chomutov, z.s.
Havlíčkova 3675, 430 03 Chomutov
IČ: 46787721

DIČ: CZ46787721

Bankovní spojení: FIO banka, č.ú.: 2400959180/2010

Evid. č. jednotky:

Kontaktní e-mail: capirochta@post.cz

422.01

11. Režim skladu
Mravenec předal klíče od skladu Símě – Boiler zaktualizoval pověřené lidi ve vnitřním předpisu na
webu

12. Spotřební materiál v klubovně
Pokud začne docházet Jar, toaletní papír, ubrousky, plastové nádobí apod., okamžitě informovat
Boilera, aby to doplnil

13. Podsady
2. víkend v květnu se budou v klubovně dělat nové podsady na reprezentační akce

14. Oblátek
Pokud bude za Chomutov 50 platících lidí, pojedeme autobusem od klubovny

15. Vybavení 1. oddílu
Maky žádá
- nákup nových košů do klubovny – Boiler pošle odkaz a objedná na své IČO
- věšáky do klubovny – cca 500 Kč
- lavice a stůl do klubovny Broučků – jsou ve skladu, ale je třeba je opravit – Zkoumák se na to
podívá
Schváleno

16. Mikulášská
Přihlásila se pouze zelená a modrá šestka a Broučci z 1. oddílu – ostatní trénují, ale nehlásili se
Schválena zdravější verze balíčků, jednotné balíčky (tj. nebudou brány balíčky od rodičů)
Místo je zatím v jednání (školní tělocvična nebo DDM)

17. Fotky
Poslat Símě aktuální družinové fotky – zatím má cca 70 %
Zároveň Čáp připomíná oddílové reprezentační nástěnky – udělat co nejdříve, aby se pověsili
v chodbě – termín: do konce ledna, zodpovídají vedoucí oddílů

18. Lékárna
Síma pořídí novou lékárnu – bude umístěna na záchodech – zamykatelná, klíč bude na ní
Bude se průběžně doplňovat

19. Voda na záchodech
Maky domluví s vedením školy zastavení vody na záchodech, aby se mohla spravit umyvadla
Zapsala: Jana Hejnová - Najča
Schválil: Jiří Gärtner - Čáp
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