
 

 

Středisková rada 26. 11. 2016 

Přítomni: Tereza Havelková, Patrik Kuba, Marek Opravil, Svatava Šimková, Zuzana Šmídová, Tereza Tichá, 

Hana Vyjídáčková, Julius Varga, Dominik Vlach,  

Nepřítomni: David Faltus, Pavel Horák, Jiří Šmiták 

Zahájení 

1. Kontrola úkolů z minulé rady:  

- Rezervace KD na vánoční besídku - splněno 

- 7. 1. tříkrálová sbírka – Tereza Tichá s otazníkem, Pavel Horák se zúčastní. 

- Čerpání 2000 Kč na oddíl – dočerpat 

- Proběhla pracovní schůzka RK - splněno 

- Era účet – zrušení, nesplněno 

Hospodaření: 

Nákupy: 

1. Návrhy na koupi pro oddíly i středisko: 

- Informace  o stavu vyúčtování dotací 

- Nutnost utratit peníze od města (dotace): - akuvrtačka příklepová: 7 490,- Kč 

� Sada dvě lavice a jeden stůl – 6 499 Kč x2  - 12 998, 

- Laminovačka do formátu A3 799 Kč, folie různých formátů  cca 600 Kč 

- Věšáky dřevěné 3x cca 1000 Kč – 3000 Kč 

- Celty – á 490 Kč – 4 ks cca 2000 Kč 

- Mapy – 5 ks cca 500 Kč (á 1000 Kč) 

- Smetáky, smetáčky a lopatky dohromady 1500 Kč 

- Příručky pro rádce á 85 Kč, 10 ks – 850 

- Knihy celkem 4200 Kč 

- Rádio s přehravačem CD 1000 Kč 

SR schvaluje koupi, objedná Julek Varga na základě zaslaných podkladů ještě dnes, aby mohla být 

včas vyúčtována dotace od města Loštice. 

 



 
 

 

2. Odměna pro vlčata – 2500 Kč z kraje, nutno vyúčtovat do konce roku, Hana Vyjídáčková napíše 

Pavlovi Horákovi a ten se do týdne vyjádří, za co to utratit 

Registrace:  

- Zvážit do příští SR, kdo bude pod jakým oddílem zaregistrován (zejména roveři a dospělí – roveři 

jsou mladí lidé max. do 26 let) 

- každý vedoucí oddílu určí také zástupce oddílu 

- Registrační poplatek je 400 Kč, plus za každé telefonní číslo v STS 200 Kč navíc (týká se Terezy Tiché 

a Pavla Horáka) 

- Na podnět revizní komise odhlasován zákaz odesílání registračních poplatků oddílu z osobního účtu 

vůdce. Odevzdávat buď do poklady nebo složenkou na poště na účet - schválila SR 

Dotace a dary: 

- Vyúčtování dotací Junáka bude v papírové podobě odevzdáno na okresním sněmu v Bludově 3. 12. 

2016(Hana Vyjídáčková) 

- Byly rozeslány žádosti o finanční dary firmám (Hana Vyjídáčková) 

 

Kontrolní činnost: 

- Inventarizace: SR schválila inventarizační komisi ve složení Svatava Šimková a Tereza Tichá, zúčastní 

se Julek Varga a Hanka Vyjídáčková, provést do konce ledna 

- RK seznámila střediskovou radu s plánem RK na rok 2017 (viz příloha) – SR schválila plán RK na rok 

2017 

- Středisková rada schválila, že v první polovině února proběhne revize hospodaření střediska, 

podklady hospodaření za rok 2016 budou paní Nakládalové předány do konce února. 

Organizační: 

Středisko: 

- David Faltus předal vedoucí střediska Haně Vyjídáčkové střediskovou dokumentací a razítka – SR 

bere na vědomí. 

- Řešení sídla organizace – s paní starostkou dojednají Hana Vyjídáčková a Svatava Šimková do konce 

ledna napíší žádost na zastupitelstvo města. 

- David Faltus má za úkol zrušit účet Era, chodí na něj ale stále skautské dotace, dořešit s okresem – 

změnu na okres nahlásí Hana Vyjídáčková do konce prosince. Je nutno vyřešit práva k účtu střediska 

u Fio banky. Hana Vyjídáčková se musí sejít ve Fio-bance (pobočka Olomouc?) s Davidem Faltusem; 

je nutné zrušení karty na jméno David Faltus – dle domluvy. 



 
 

 

- Tábor 2017: Termín: 1. čtrnáct dní v červenci od 2. do 16. 7. – SR schválila termín tábora 

Okresní rada:  

- Je nutné zlepšení komunikace střediska s okresem a plnění úkolů zadaných OR. 

- 12. 2. 2017 se koná jednání okresní rady, zúčastní se vedoucí střediska, která 

zjistit možnosti hlasování zástupce za středisko v nepřítomnosti vedoucí střediska. 

- Hana Vyjídáčková seznámila přítomné s podmínkami OR vztahujícími se k výšce dotace – od počtu 

úkolů splněných střediskem a bodů za ně obdržených se odvíjí výše dotace pro středisko. 

Komunikace a výchova: 

- Hana Vyjídáčková informovala SR o tom, že do konce prosince budou vytvořeny přístupy na web 

střediska pro zástupce jednotlivých oddílů. 

- SR schválila vkládat zápisy v pdf na web střediska a do 30 dnů na okres  

- SR ukládá: Vedoucí oddílů pošlou plány akcí na únor až červen – do konce ledna 

 

Účast na SR: 

- Vedoucí střediska očekává zodpovědný  a aktivní přístup   od všech členů SR (omluvy, zdůvodnění. 

Zastoupení v nepřítomnosti apod.). Klade si za cíl zlepšení komunikace.  

Ostatní: 

Tomáš Havelka organizuje brigádu na dřevo předběžně na 18. prosince odpoledne. 

Tereza Hvelková informovala SR o tom, že Siemens vyřazuje židle po 100 Kč/kus. 

 Zuzana Šmídová doporučila udělat včas plán nákupů z dotací na příští rok. 

 

Za Betlémské světlo (17. 12.)zodpovídá David Faltus, děti z oddílů je budou dopoledne roznášet  

Vánoční besídka je v režii pracovní skupiny ve složení Tereza Tichá, Tereza Havelková a Hana Vyjídáčková. 

Vánoční besídka proběhne v sobotu 17. 12. v 17.00 v KD tradičním způsobem (prezentace oddílu, 

vystoupení oddílu), dospělí se sejdou na místě v 15.30. 

 

Příští SR: sobota 28. 1. v 15.00 v chatě, neplánovat výpravy a další akce ☺☺☺☺ 

¬ 
 
Zapsala Svatava Šimková – Sluníčko  


