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Zápis z jednání představenstva klubu 
ze dne 13. 11. 2017 

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

Program 
● Schválení programu schůze 
● Schválení zápisů z minulých zasedání 
● Výsledky doplňovacích voleb 
● Zprávy od zástupců koleje 
● Nákup průmyslového vysavače do LABu 
● Výjezdní zasedání - schválení rozpočtu 
● Interní předpisy, nutnost jejich přeschválení 
● Sauna - rozpočet, provoz sauny 
● Fotokomora - rozpočet, správcovství, interní předpisy 
● Různé 

○ Registrace zbývajících členů představenstva do Slacku 
○ Kalendář akcí, Trello apod. 

Zahájení schůze 
Schůze byla zahájena v 19:05. 

Schválení programu schůze 
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do konference 
12. 11. 2017 0:09. 

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. 10. 2017 12:35. 

Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0 
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Výsledky doplňovacích voleb 
Volil se Zástupce Sinkuleho koleje. Vyhrál Honza Mára. Třikrát sláva. 

Zprávy od zástupců koleje 
ZSS VS - modrá menza se bude otvírat v únoru nebo březnu. 

Výměna oken na SIN - původní projekt se zrušil, chystá se nový, realizace se předpokládá v 
roce 2018. 

Na DEJ se bude něco dělat s příkopem, snad ještě tento rok. 

Pozastavení čerpání ze 4Kč fondu až do konce roku (kvůli inventuře). 

Honza Mára má delegáta - Adama Mitrengu. 

Nákup průmyslového vysavače do LABu 
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na nákup průmyslového vysavače ve výši 
4000 Kč. 

Pro 5, Proti 2, Zdrželo se 0 

Výjezdní zasedání - schválení rozpočtu 
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na výjezdní zasedání v Jedovnici ve výši 37 
000 Kč. 

Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0 

Interní předpisy, nutnost jejich přeschválení 
Je potřeba přeschválit staré a napsat nové interní předpisy. Na výjezdku budou vyhrazené dvě 
hodiny na práci na IP, snad to tam dořešíme. 

Sauna - rozpočet, provoz sauny 
Vejde se? Změříme 
Co zásuvka? Zjistíme 
Projde dveřmi? Změříme 
Co přístup? Zavírat třeba na petlici, aby byly sprchy k dispozici 
Co hygiena? Třeba prostěradlo na zem a bejt striktní na ručníky 

Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na saunu a doplňky ve výši 48 000 Kč za 
předpokladu, že bude zajištěn přívod elektřiny a že rozměry dané sauny jsou takové, že se 
vejde do šatny posilovny a zároveň projde dveřmi do ní. 

Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0 
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Fotokomora - rozpočet, správcovství, interní předpisy 
Fotokomora, ač není v provozu, je údajně plně provozuschopná, stačí nakoupit nějaké kapaliny. 
Tomáš Zdarsa našel člověka, který sice není z koleje, ale vzal by si jí na starosti. 
Pokud si zaplatí Fitness členství, mohl by být členem klubu. 
Zatím by si správcovství vzal Tomáš Zdarsa. Časem by se mohlo přehodit na něj. 
Tomáš žádá o rozpočet cca. 2000 Kč na nákup provozních kapalin a podobných věcí. 

Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet pro fotokomoru na zimní semestr ve výši 2 
000 Kč. 

Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0 

Různé 
Registrace zbývajících členů představenstva do Slacku 
Už jsme tam všichni. Hurá. 

Kalendář akcí, Trello apod. 
Máme kalendář akcí a Trello. Hurá. 

Ukončení schůze 
Schůze byla ukončena ve 21:09. 

Zapsal Jiří Kapoun 

 

Schváleno na zasedání představenstva klubu Sincoolka dne 3. 4. 2018. 
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