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ZÁPIS ZE STŘEDISKOVÉ RADY ZE DNE 8. 2. 2018 

Přítomni: 

� Členové rady s hlasem rozhodujícím: Jiří Gartner – Čáp, Zbyněk Nejezchleba – Bo, Markéta 
Gärtnerová – Maky, Václav Hejna – Kail, Simona Řimnáčová - Síma, Adam Zwettler – Áďa, Pavlína 
Jakabová – Trpaslík, Antonín Bluma - Cvrček, Martin Frána – Vrána, Petr Silbehorn – Zkoumák 

� Členové rady s hlasem poradním:  
� Ostatní / hosté: Tomáš Hnilička – Jerry, Josef Sinkule – Medvěd 

Nepřítomni: 

� Omluveni:  Jana Hejnová – Najča, Jindřiška Schmidtová - Wilma 
� Neomluveni:  

Rekapitulace: počet členů rady s rozhodujícím hlasem je 10 z 11, rada je usnášeníschopná. 

 

 

1. dnes tj. 9. února vyjde v Chomutovských novinách článek o historii chomutovského střediska 
(v rámci oslav výročí založení Republiky) 
 

2. Čáp žádá vůdce oddílů/ respektive vedoucí družin, aby byli zodpovědnější k včasnému 

výběru registrace. Pro příští rok bude stanoven dřívější termín výběru registrace 

• skautIS – ze skautISu se přebírají veškeré informace k dotacím, pokud jsou 
seznamy/ informace neúplné, přicházíme o peníze 

• letošní tábor a od roku 2019 (tábor, registrace, velké akce) se bude platit 
pouze elektronicky (výjimky pouze po předchozí domluvě s vůdcem 
střediska) 

• členský průkaz – Čáp ve skautISu autorizoval všechno, co bylo potřeba. Až 
členské průkazy přijdou, vedoucí družin nahlásí případné nesrovnalosti – 
Čápovi 

3. chyby ve skautISu  

• chybí aktuální fotografie členů → do konce února 

• nesouhlasí počty členů v družinách (Čáp již projednal s konkrétním vedoucím) 

• pokud dítě přechází do vyšší věkové kategorie, nahraje se aktuální fotografie. 
U roverů se zkontrolují všechny fotografie a v případě neaktuálnosti napraví. 

• do konce března budou uloženy u všech členů aktivní kontakty na rodiče – 
email případně telefon 

• u starších školou povinných členů bude doplněna aktuální škola (je potřeba 
dodat potvrzení o studiu, nahrát do skautISu) nebo smazat neaktuální 

• vedoucí oddílů/ družin dohlíží na aktuálnost chodicích dětí (pokud někdo 
přestane chodit, musí se ukončit činnost i ve skautISu) 
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• vůdci oddílů popřemýšlí, zda nedají oprávnění ke změnám i vedoucím družin, 
aby mohli vedoucí družin spravovat členy své družiny → o přístup zažádat 
Grizzlyho  

 
4. bodování – povinností vedoucího družiny je do 3 dnů zaznamenat účast/neúčast na schůzce/ 

výpravě. Čáp bude provádět namátkové kontroly 
 

5. botníky  

• po schůzce zodpovídá za úklid bačkor vedoucí družiny 

• Bo dodá pytle do klubovny, vedoucí družin po schůzce hodí všechny přezůvky 
své družiny do pytle, co zbude po 2. březnu 2018 bude vyhozeno 

• po jarních prázdninách se budou využívat police, které budou označeny 
cedulkou s názvem družiny 

 

6. od 21. 5. 2018 se nás týká nová směrnice EU tzv. GDPR - General Data Protection Regulation – 
bude potřeba od všech registrovaných členů podepsat generální souhlas s nakládáním 
osobních údajů a fotografií. Do konce března budou další informace 
 

7. Čáp děkuje za zorganizování Vlkuláše, Betýlka a Výšlapu – akce hodnotí jako velmi zdařilé 
 

8. schválení rozpočtu pro rok 2018 – jednomyslně schváleno (je jako příloha tohoto zápisu) 
 

9. ostatní 

• Síma žádá o nákup nového úklidového náčiní (koště, mop, košťátka, apod.) – 
schváleno 

• Maky žádá o opravu podlahy v klubovně – domluví se se Zkoumákem , ale 
nejdřív se musí vyměnit zářivky v klubovnách 

• dále se nakoupí 2 sady pivních setů (lavice a stoly) – jsou potřeba do 
klubovny, co se nevyužije, odveze se na tábor 

• Zkoumák žádá, aby se nevytahovaly kabely z PC v kanceláři 

• 23. 2. proběhne druhý ročník hry Chaos RR – Cvrček rozešle informace 

• 17. 3. proběhne Kreativ se skautskou burzou 

• zakončení CRH proběhne po úklidu Bezručáku 7. 4. 2018 (jako jednodenní 
akce bez přespání) 

• Maky udělá objednávku krojových doplňků, krojů a tiskovin → požadavky 
pište přímo Maky do konce února 

 
 

Zapsala: Pavlína Jakabová – Trpaslík 
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Schválil: Jiří Gärtner - Čáp 

 



Rozpočet 2018

středisko 422.01 Český lev Chomutov

příjmy výdaje

registrace 40000 nájem, elektřina, voda 26000

dotace město 100000 výdaje úklid 3200

dotace výsadek 5000 výdaje májovka 43000

úč.popl.Pochod 4000 výdaje Chomutovské slavnosti 6000

úč.popl. Výsadek 18000 výdaje pochod 7000

táborové poplatky 180000 výdaje výsadek 27000

příjem Silvestr 10000 výdaje Betlém 10000

převod z minulého roku 162000 výdaje silvestr 5000

dotace májovka 5000 výdaje tábor 228000

účastnický poplatek májovka 40000 inventář-ostatní 30000

pronajem tabora 18000 provozní náklady 12000

pronájem klubvny 5000 drobný materiál - prkna apod. 40000

údržba 60000

certifikát a el.podpis 900

cestovné +PHM 40000

internet klubovna 3600

pneumatiky na transportér 10000

výměna světel v klubovně 10000

rezerva 25300

celkem příjmy 587000 celkem výdaje 587000

rozdíl 0


