
 

 

Středisková rada 20.4. 2017 

Přítomni: Pavel Horák, Tereza Tichá, Hana Vyjídáčková, Svatava Šimková,  Helena Tomečková, Tomáš 

Opravil, Tomáš Moťka, Tomáš Havelka, Tomáš Zedníček, Zuzana Šmídová, Štěpán Šmíd. 

 

Nepřítomni: Jiří Šmiták, Tereza Havelková, Dominik Vlach, Patrik Kuba, Marek Opravil, David Faltus, Julius 

Varga 

*tučně jsou označeni členové SR 

 

1. Zahájení 

2. Kontrola registrací – nemůže být provedena, nedostavil se Julius Varga, který má seznamy. Vedoucí 

střediska dosud nebyly předány seznamy roverů a skautů, není známo, že by byly do pokladny 

vloženy členské příspěvky skautů. 

3. Hospodaření - podáno daňové přiznání, hospodaření za rok 2016 uzavřeno, v pokladně je k 31. 12. 

2016 zůstatek 12 010 Kč.  K 20. 4. 2017 by v pokladně měl být příjem 52 610 + členské příspěvky 

skautů cca 8000 Kč, celkem cca 60 610 Kč (zůstatek z předchozího roku 12 010, 15 000 

nezdůvodněné výběry z bankomatu do pokladny, 25 600 členské příspěvky oddílů kromě skautů, 

členské příspěvky skautů cca 8000 Kč?? výdej z pokladny: 14 000 vklad na účet).  Zůstatek 

v pokladně by měl činit 46 610 Kč (38 610 + cca 8000). Stále není možné podle plánu provést 

inventuru pokladny a průběžnou kontrolu hospodaření za rok 2017 z důvodu neúčasti J. Vargy na 

SR, nedodání podkladů a pokladní hotovosti a nedostačující komunikace z jeho strany. 

SR odsouhlasila v poměru 3:1 odvolání Julka Vargy z funkce pokladníka z důvodu neplnění 

povinností plynoucích z organizačního a hospodářského řádu Junáka (vykonává funkci způsobem, 

který ohrožuje fungování organizační jednotky). Někteří zúčastnění požadovali, aby odvolání 

z funkce proběhlo za přítomnosti osoby, které se tento krok týká. Postup střediskové rady byl 

zdůvodněn nepřítomností na SR 2. a 20. dubna (20. 4. neomluvenou), nejistou účastí J. Vargy na 

dalších jednáních a prodlužováním neúnosné situace spojené s hospodařením střediska. Jeho funkci 

zatím převezme statutární zástupce – vedoucí střediska. 

 



 
 

 

Statutární zástupce zajistí převzetí dokladů a pokladní hotovosti od J. Vargy do 7. května. O předání 

hotovosti a účetních dokladů bude sepsán předávací protokol, stejnopis obdrží obě strany. 

 

4. Vzdělávání – Radek Štencl i nadále  působí v oddíle vlčat, je potřeba, aby absolvoval vůdcovský 

kurz, má zájem o kurz typu ŠuMik. Podobný kurz by byl vhodný i pro Tomáše Moťku. 

5. Organizační: 

Změna sídla střediska a s tím související poštovní schránka – SR schválila umístění běžné poštovní 

schránky přímo ve vchodových dveřích do chaty. Nabídka poštovních schránek – zjistí Tereza Tichá 

do příští SR. 

Předání zapůjčeného materiálu: stále nejsou předány mapy, aku vrtačka, laminovačka – předání 

zajistí Tereza Tichá 

6. Organizační –  

Pro opakované šíření zkreslených informací o průběhu střediskového sněmu přítomným vysvětlen 

jeho průběh. Sněm proběhl podle stanov Junáka a volebního řádu. 

Tábor – skautky a světlušky – Praha, schůzky táborového týmu, průběžně 

Skauti a vlčata – Věžnice, chybí informace od vedení oddílu skautů. 

Předání klíčů – Tomáši Moťkovi byly předány klíče od hlavního vchodu chaty a od skladu. 

Středisková akce pro členy střediska a rodiče se uskuteční v sobotu 17. 6. od 15.00.  Středisko zajistí 

maso na opékání a nealko nápoje, podrobnosti na SR 4. června. 

Přítomní byli informováni o průběhu úklidu břehů Třebůvky 9. 4. 2017 a o průběhu střediskové akce 

pro rovery a starší skauty 13. 4. 2017. 

 

Zapsala: Svatava Šimková 

 

Termín řádné SR: Neděle 4. června v 9.00 

 

Zapsala: Svatava Šimková 


