
 Zápis 13 - 09 z 211. rady střediska Albrechtičky ze dne 8.11.2013 
Přítomni: Burčková Kateřina,  
Členové SRJ: Demel Mojmír, Friml Vít, Myška Stanislav, člen SRK: Vašica Alois 
VO, ZVO:, Huvarová Veronika, Kotlárová Anna, Myška Milan 
Hosté: Iva Londinová 
Nepřítomni, omluveni : Moravec Václav, členové SRJ - Moravcová Veronika, VO,ZVO: Frimlová Lenka, členové 

SRK: Friml Jan 
Nepřítomni : členové SRJ - Hudečková Radka členové SRK: Dostál Petr  

 
Program: ..........1) Střediskové záležitosti 
.........................2) Plán akcí na r. 2014 
.........................32) Závěr 
 
    1) St ředisové záležitosti 

- Tábory 2013 - ú četnictví a opravy  
- ú četní dokumentace tábor ů p ředána, do p říští rady provést revizi. Kolíky k hangáru 
objednány, zásilka zatím nedorazila. 

- Provozní náklady - klubovny  
- Pet řvald letos neplatí, odsunuto na p říští rok. Problém s fará řem - nepovolil topit 
kamny - pouze plynem. Albrechti čky - faktura p ředána, bude zapracována do provozních 
náklad ů na dotace - nutné odevzdat do 15.11. (resp. elektr onicky do 8.11.) 
Následn ě: Vyú čtovnání provozních náklad ů DotV1 a DotV2 odevzdáno elektronicky 9.11. 
hospodá řce ORJ (po sn ěmu). 

- Registrace 2014  
- Registrace na rok 2014: termín odevzdání st řediska pro okres je oficiáln ě 31.1.2014. 
Uzávěrka oddíl ů tedy bude nejpozd ěji 21.1.2014 . (Pro Studénku platí termín 13.1. nebo ť 
do 15.1. musí být p ředány seznamy registrovaných k žádosti o dotaci na r. 2014 M ěÚ 
Studénka). SRJ doporu čuje ukon čit do 15.1. aby byl čas zapsat data do SkautIS. P ři 
evidenci ve Skautis dopl ňovat aktuální stavy  (adresy, kvalifikace, kontaktní adresy, 
časopisy). 
Registra ční poplatek  se skládá: 230,- K č/ člena pro úst ředí + 25,- pro kraj + 25,- pro 
okres + min. 10,- pro st ředisko = min. 290,- K č/ člena . Pokud nebude člen odebírat 
časopis, je částka o 40 K č nižší, tj. min. 250,- K č/ člena  (bez časopipsu). V pravomoci 
oddíl ů je stanovit si výši p řísp ěvku i vyšší (bude projednáno, p říp. schváleno na p říští 
rad ě.) 

- Krátkodobé akce  
- zásady pro po řádání p ř použití fin. prost ředk ů st řediska: 
1) akci dát do plánu akcí na finan ční rok 
2) pokud v plánu není, projednat p ředem na ORJ 
3) pokud je menšího rozsahu ( řádov ě stokoruny) a neprojedná se dop ředu, pak projednat na 
nejbližší rad ě po akci, schválit st řediskem. 
U všech t ří provést vyú čtování akce, v četn ě dokument ů (p ři v ětším rozsahu i pokladní 
knihu akce). Na vyú čtování uvedeni dva r ůzní řinovníci - vedoucí akce (podepisuje 
"schválil" akci i doklady - pokud jsou) a hospodá ř akce (provádí vyú čtování akce a 
podepisuje doklady - pokud jsou). 
Vyúčtovnání akce provést co nejd říve, oficiál. termín je do 1 m ěsíce o akci 
(individuáln ě lze dohodnout i del ěí). Dodržovat hlavn ě ke konci ú četního období!!   

- Klubovny Studénka  
- problém trvá, i když již není tak vyhrocený. Fará ř vystavil výpov ěď na smlouvu z roku 
1994 (platnost smlouvy do 22.11.2014), je p ředpoklad, že biskupství dle návrhu zpracuje 
novou smlouvu. 

- Tábořišt ě 2014  
- pokud nebude navrženo nové sch ůdné tábo řišt ě, po čítá se naposledy s Radíkovem.  

- Okresní sn ěm 
- S ohledem na po čet ú častník ů (7 delegát ů + VS + VZORJ) pojedeme dv ěma auty - Kid  bere 
Riki, Páju, Jezevec  bere Šmudlu, Myšku a Rosu. Nejede: Sta ňa Myška, Michal Demel, Mojmír 
Demel, Alois Vašica, Radka Hude čková, Nikola Šajtarová (svatba). 
Následn ě: Výsledky okresního sn ěmu na http://www.orjnj.skauting.cz/okresni-snem-junaka-
2013/  nebo p římo http://www.orjnj.skauting.cz/wp-
content/uploads/2013/09/zapis_snem_okres_novy_jicin _2013.pdf   
 
    2) Plán akcí - konec 2013 + rok 2014 
2013 : 5.12. čt. Mikuláš, Albrechti čky KD (16:30) 
  20.12. pá. Váno ční oddílovka Studénka 
  26.12. čt. Koledy u Jesli ček + divadlo (15:00 Studénka) 
2014 : 11.1. so. Lidový ples (Albrechti čky) 



  13.1. po. Okresní rada (po sn ěmu) 
  8.2. so Maškarní ples (14:00) a Spole čenský skautský ples (20:00) Albrechti čky. 
(Termín potvrzen, KD zamluven, hudbu zajistí Milan)  
  21.-23.2. Čekatelky - úvodní víkend, P říbor 
  21.-23.3. Čekatelky - druhý víkend, Prost řední Be čva 
  11.-13.4. Čekatelky - zkoušky, Vanaivan 
  26.4. so. Ivan čena 
  3.5. so. ZVaS st ředisko, Albrechti čky 
  17.5. so. ZVaS okres, zatím neur čeno 
  31.5. so. Den d ětí, Studénka 
  7.6. so Retro svojsík ův závod 2. ro č. (P říbor?) 
   
  28.6. so Stavba tábora 
  28.6. so. - 5.7. so. Rodi čovský tábor 
  5.7. so. - 16.7. st ř. tábor Pet řvald 
  16.7. st ř. - 26.7. so. tábor Albrechti čky 
  26.7. so. - 9.8. so. tábor Studénka 
  9.8. so. - 16.8. so. tábor R&R 
  27.9. so. Svatováclavský den 
 
    3 ) Záv ěr 
Příští řádná st ředisková rada bude v pátek 6.12.2013  ve 20:00 v Albrechti čkách . 
 
 
 
Příloha:  Plán akcí 2014 
 
 
 

 
V Albrechtičkách 8.11.2013        Zapsal:  Vít Friml 

 




