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Zápis z jednání představenstva klubu 
ze dne 4. 10. 2017 

Přítomní členové 
● Pavel Valach (předseda) 
● Jiří Kapoun (místopředseda) 
● Kristýna Poláková (zástupce DEJ) 
● Ivana Šetmaňuková 
● Martin Květoň 
● Tomáš Zdarsa (přišel později) 

Program 
● Schválení programu schůze 
● Odpuštění členských příspěvků 
● Zprávy od zástupců kolejí 
● Kontejnery na tříděný odpad 
● Čerpání rozpočtů, nové rozpočty sekcí 
● Noví správci a administrátoři 
● Nákup projektoru 
● Nákup tiskárny do LABu 
● Nákup disků do pride 
● SIM Vládi Bárty 
● Různé 

Zahájení schůze 
Schůze byla zahájena v 20:10. 

Schválení programu schůze 
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference 3. 
10. 2017 19:31 s přidaným bodem “Kontejnery na tříděný odpad”. 

Pro 5, Proti 0, Zdrželo se 0 
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Odpuštění členských příspěvků 
Členové s odpuštěným členským příspěvkem: 

● Vladimír Bárta 
● Richard Benda 
● Stanislav Drozd 
● David Folwarczný 
● Vojtěch Jansa 
● Adam Johanides 
● Jiří Kapoun 
● Jakub Knap 

● Denisa Křepelková 
● Pavol Kušlita 
● Martin Květoň 
● Filip Machala 
● Stanislav Olivík 
● Kristýna Poláková 
● Jan Pospíšil 
● Ivana Šetmaňuková 

● Gabriela Skřivánková 
● Dominik Soukup 
● Ladislav Šumský 
● Pavel Valach 
● Vašek Veselý 
● Radim Wolf 
● Tomáš Zdarsa 

 

Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje odpuštění členských příspěvků výše uvedeným 
členům. 

Pro 6, Proti 0, Zdrželo se 0 

Zprávy od zástupců kolejí 
Kuba Knap rezignoval. Čest jeho památce. 

Kontejnery na tříděný odpad 
Kristýnka to řeší. Jako nejvhodnější první krok se jeví domluvit se s městem na umístění 
kontejnerů před kolejí. 

Umístění košů je potřeba vyřešit s vedoucí koleje. Může být problém s jejich vynášením (záleží 
na podmínkách smluvených s úklidovou firmou). Koše by se mohly koupit ze 4korunového 
fondu. 

Čerpání rozpočtů, nové rozpočty sekcí 
Nové rozpočty: 

Rozpočet Výše Správce 

PHAT 35 000 Kč Pavel Valach 

posilovna 25 000 Kč Martin Květoň 

MM 5 000 Kč Pavel Valach 

PR 39 500 Kč Tomáš Zdarsa 

deskovky 5 000 Kč Tomáš Zdarsa 

kolárna 3 000 Kč Jiří Kapoun 
 

Do budoucna by bylo dobré převádět nevyčerpanou část rozpočtu do dalšího roku. 

Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočty sekcí ve výše uvedených výších. 

Pro 6, Proti 0, Zdrželo se 0 
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Noví správci a administrátoři 
Na správce LABu se stále hlásí Jiří Kapoun. 

Noví admini: Kateřina Koutová, Jan Mára 

Nový správce MM: Petr Marek 

Nákup projektoru 
Starý dosluhuje, je potřeba koupit nový. 

Je možnost koupit buď nový z ČR, anebo repasovaný z VB. 

Padla shoda na tom, že bude lepší koupit nový. 

Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na nákup projektoru ve výši 18 000 Kč. 
Správcem rozpočtu se stanovuje Pavel Valach. 

Pro 5, Proti 1, Zdrželo se 0 

Nákup tiskárny do LABu 
Byl nápad koupit do LABu tiskárnu, která by uměla oboustranný tisk. 

Vzhledem k tomu, že stará stále funguje, není zřejmě nákup nutný. 

Nákup disků do pride 
V pride (kolejní router) jsou potřeba další dva disky. 

Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na nákup disků do pride ve výši 15 000 Kč. 
Správcem rozpočtu se stanovuje Ivana Šetmaňuková. 

Pro 6, Proti 0, Zdrželo se 0 

SIM Vládi Bárty 
Vláďa má SUnijní SIMku, ale nepoužívá ji. Co s ní? 

Vzhledem k tomu, že za ní v současné době nic neplatíme, není potřeba ji nijak řešit. 

Různé 
Máme platební bránu. Poplatek (při platbě plného členství) je 23 Kč. 

Pojedeme na výjezdko! Nejspíš na jižní Moravu. Jako vhodný termín se jeví 17.–19. listopadu. 

Sauna se řeší. V Mountfieldu mají v současnosti slevy na infrasauny – cena kolem 30 000 Kč. 
Celkové náklady na realizaci by podle Ivči nebyly vyšší než 40 000 Kč. 

Ukončení schůze 
Schůze byla ukončena v 21:35. 

 
Zapsal Jiří Kapoun 
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