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Zápis z jednání představenstva klubu 
ze dne 6. 6. 2017 

Přítomní členové 
● Jiří Kapoun (místopředseda) 
● Kristýna Poláková (zástupce DEJ) 
● Jakub Knap (zástupce SIN) 
● Ivana Šetmaňuková 
● Martin Květoň 
● Tomáš Zdarsa 

Program 
● Schválení programu schůze 
● Schválení zápisu z předchozí schůze 
● Odchod zástupce SIN, datum doplňovacích voleb 
● Vyhodnocení rozpočtu výjezdka 
● Jmenování nových správců 
● Oprava Alcomy 
● Interní předpisy místností 
● Leták 
● Přístup do posilovny 
● Různé 

○ Wiki 
○ Google Drive 
○ SU & SÚZ bowling 

Zahájení schůze 
Schůze byla zahájena v 18:43. 

Schválení programu schůze 
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference 2. 
6. 2017 15:14. 

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 6. 6. 2017 9:16. 

Pro 5, Proti 0, Zdrželo se 1 
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Odchod zástupce SIN, datum doplňovacích voleb 
Předběžné datum voleb: 3. týden v říjnu 

Přijímání kandidátek do konce 1. týdne v říjnu. 

Do volební komise se hlásí Jirka a Kristýna. 

Vyhodnocení rozpočtu výjezdka 
Nikdo nemá žádné připomínky. 

Jmenování nových správců 
Pavel tu není, takže to necháme na jindy. 

Oprava Alcomy 
Až bude hotová diagnostika, informovat představenstvo o ceně opravy a o možnostech prodeje. 

Interní předpisy místností 
Upravit: Posilovna (Martin), MM (Standa), Síť (Pavel) 

Vytvořit: Kolárna (Jirka), Fotokomora (Tomáš), Lab (Jirka) 

Leták 
Na GDrive je dokument, kde sepíšeme chyby. 

Překlad do angličtiny přislíbil BEST. 

Vezme si na starosti Kristýna. 

Přístup do posilovny 
Začít vynucovat odhlašování - po 4 hodinách / o půlnoci znefunkčnit internet, jakmile se odhlásí, 
fungovat začne 

Nakoupit RFID klíčenky - dávat zájemcům na zálohu 

Shodli jsme se na tom, že předěláme na jednu kartu. 

Co je potřeba 

● připravit formulář o zproštění zodpovědnosti 
● přepsat pravidla 
● kontaktovat právníka a zeptat se, jestli jsme z obliga 
● předělat stávající systém 

Různé 
Wiki 
Wiki byla přeorganizována a (snad) zpřehledněna. Navíc má nový vzhled. 
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Google Drive 
Byl založen společný Google Drive pro Sincoolku. Odkaz je na wiki. 

SU & SÚZ bowling 
9. 6. 12:00 - 16:00 

bowling.su.cvut.cz 

Informace od zástupců kolejí 
Dnes ve 20:00 schůze RSS na Masarykově koleji (U Honzíka). 

Zítra od 21:00 schůze ZZS VS. Očekává se prezentace nových informací od SÚZu. 

Ukončení schůze 
Schůze byla ukončena v 20:07. 

 

V Praze dne 6. 6. 2017 

Zapsal Jiří Kapoun 

 

Schváleno na zasedání představenstva klubu Sincoolka dne 13. 11. 2017. 
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