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Zápis z jednání představenstva klubu 
ze dne 8. 5. 2017 

Přítomní členové 
● Pavel Valach (předseda) 
● Jiří Kapoun (místopředseda) 
● Kristýna Poláková (zástupce DEJ) 
● Jakub Knap (zástupce SIN) 
● Ivana Šetmaňuková 
● Tomáš Zdarsa 

Program 
● Schválení programu schůze 
● Schválení zápisu z předchozí schůze 
● Konečné vyúčtování za LSD 
● Vyúčtování a zhodnocení výjezdního zasedání 
● Schválení rozpočtu na Sincoolgames 
● Noví správci místností, předpisová základna klubu 
● Zprávy ze SU 
● Zprávy od zástupců kolejí 
● Různé 

Zahájení schůze 
Schůze byla zahájena ve 20:06. 

Schválení programu schůze 
Bod Vyúčtování výjezdního zasedání se nestihl připravit. Bude tedy vypuštěn. 

Představenstvo schvaluje program v upraveném znění (vypuštěn bod Vyúčtování výjezdního 
zasedání). 

Pro 6, Proti 0, Zdrželo se 0 

Schválení zápisu z předchozí schůze 
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze ve znění zaslaném do 
konference 8. 5. 2017 19:31. 

Pro 5, Proti 0, Zdržel se 1 
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Konečné vyúčtování za LSD 
Stálo to strašně moc peněz (přesně 205 628 Kč). Jestli se to rozbije, Dejvičáci nás nabodají 
na kůly. 

Zhodnocení výjezdního zasedání. 
Stálo to strašně málo peněz (přesně 12 150,90 Kč). Za zbylé peníze (přesně 12 849,10 Kč) 
bychom mohli koupit Honzovi Márovi flašku. (ale ne za všechny) 

Bylo to moc fajn. Všem se nám výjezdní zasedání líbilo a už se těšíme na příští. 

Kromě opíjení a výletování jsme tam dokonce i něco vyřešili. Co se ale vyřešilo, to se nám 
přišedšímu davu sdělit zrovna nepodařilo. Do příští schůze máme za domácí úkol procvičit si 
moderování diskuse. 

Schválení rozpočtu na Sincoolgames 
Mezi Ivčou a Pavlem nastalo drobné nedorozumění ohledně legislativních věcí, které se 
zopakovalo asi čtyřikrát. Nakonec se zjistilo, že si jejich stanoviska vůbec neodporují a mohli 
jsme tedy přejít k hlasování. 

Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet 7000 Kč na nákup cen na akci 
Sincoolgames. 

Pro 6, Proti 0, Zdrželo se 0 

Noví správci místností, předpisová základna klubu 
Noví správci budou. Maso taky. 

Do konce roku je potřeba napsat interní předpisy upravující fungování místností. Někdo je určitě 
napíše. Návrh dát to na starosti konkrétním lidem byl označen za formalitu a zavržen. 

Zprávy ze SU 
Ve Studentské unii se mají fajn. To je dobře. 

Zprávy od zástupců kolejí 
Na našich kolejích je taky fajn. To je taky dobře. 

Různé 
Probíraly se různé věci. Žádná z nich nebyla důležitá. 

Ukončení schůze 
Schůze byla ukončena ve 22:31. 

 

V Praze dne 8. 5. 2017 

Zapsal Jiří Kapoun 
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