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Zápis z jednání představenstva klubu 
ze dne 3. 4. 2018 

Přítomní členové 
● Jiří Kapoun (předseda) 
● Kateřina Němcová (místopředseda) 
● Adam Mitrenga (zástupce SIN) odešel ve 22.20 
● Lukáš Bureš (zástupce DEJ) 
● Ivana Šetmaňuková 
● Martin Květoň 
● Pavel Valach 

Hosté 
Tomáš Zdarsa, Kristýna Poláková, Stanislav Olivík, Jan Mára, David Folwarczný 

Program 
1. Schválení programu schůze 
2. Představení nových členů představenstva 
3. Volba předsedy klubu, jmenování místopředsedy 
4. Jmenování správců rozpočtů 
5. Schválení zápisů z předchozích schůzí 
6. Trička na Sincoolgames (I. Šetmaňuková) 
7. RFID klíčenky (K. Němcová) 
8. Různé 

a. Datum příští schůze představenstva 
b. Dřepovací klec 

  

3. 4. 2018 1/4 



T. Zdarsa rezignoval na svůj post zástupce klubu Sincoolka, na jeho místo předseda volí J.               
Kapouna. 

Zahájení schůze 
Schůze byla zahájena v 20:10 předsedou Pavlem Valachem 

1. Schválení programu schůze 
Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do           
konference představenstva dne 3. 4. 2018.  

Osob s hlasovacím právem: 7 

Pro 7 - Proti 0 - Zdrželo se 0 

Usnesení bylo přijato. 

2. Představení nových členů představenstva 
Krátce se představili všichni členové představenstva. 

3. Volba předsedy klubu 
Na post předsedy klubu kandiduje P. Valach, J. Kapoun a málem i M. Květoň. 

P. Valach by chtěl pokračovat v tom s čím minulý rok začal, zmínil některé oblasti, ve kterých se                  
můžeme zlepšit, a dodal, že stále má rezervy v oblasti komunikace s lidmi, a ne všechno se mu                  
povedlo, ale jela se dvě výjezdka, zavedli jsme platby kartou, dotáhl se kartový systém do               
posilovny, a máme letáčky. A chtěl bych zlepšit situaci s chybějícími adminy. 

J. Kapoun mluvil o možné užší spolupráci s Bubnem, dával jako nápad sdílení sauny a               
posilovny; zmínil nabírání lidí, na kterém by se jako “hlava HR” chtěl podílet, a zmínil dodělání                
několika projektů hlavně v adminské sekci. 

I. Šetmaňuková na P. Valacha: Proč bys byl lepší předseda než Jirka? 
P. Valach: To se těžko říká. Měli jsme své neshody, ale má své nesporné kvality. Možná je                 
mírně zbrklý, a myslím, že má dobré styky např. s Bubnem, zatímco moje jsou lepší ve větším                 
okruhu SU a mám víc zkušeností. Ale to se dá dohnat. 

I. Šetmaňuková na J. Kapouna: Proč bys byl lepší předseda než Pavel? 
J. Kapoun: Protože jsem chytrej, krásnej, vtipnej a oblíbenej, všechno vím, všechno znám, jsem              
ve všem nejlepší a mám vždycky pravdu. Taková hloupá otázka. 

Hlasování bude tajné, členové představenstva postupně napíší na lístek jméno kandidáta a            
lístek pak vhodí do krabičky. Na hlasování budou dohlížet Stanislav Olivík, Kristýna Poláková a              
Jan Mára. Kandidát bude zvolen, pokud pro něj bude hlasovat nad poloviční většina, tedy              
alespoň čtyři členové představenstva.  

Počet hlasujících - 7 hlasovalo, 1 se zdržel 

Pavel Valach – 1 hlas  
Jiří Kapoun – 5 hlasů 
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Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nového předsedu Jiřího Kapouna.  

Osob s hlasovacím právem: 7 

Pro 6 - Proti 0 - Zdrželo se 1 

Jiří Kapoun byl zvolen předsedou klubu Sincoolka. 

4. Jmenování místopředsedy 
Předseda klubu navrhl na post místopředsedy Kateřina Němcová, která nominaci přijímá. Nyní            
se bude hlasovat, zda se Kateřina Němcová stane místopředsedou klubu. 

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje na základě návrhu předsedy Kateřinu          
Němcovou na post místopředsedy klubu Sincoolka. 

Osob s hlasovacím právem: 7 

Pro 6 - Proti 0 - Zdrželo se 1 

Kateřina Němcová byla zvolena místopředsedou klubu Sincoolka. 

5. Jmenování správců rozpočtů 
Obecný rozpočet Ivana Šetmaňuková 
Administrátoři Pavel Valach 
LAB Jiří Kapoun  
Posilovna Martin Květoň  
PR: Kateřina Němcová  
Multimediální místnost Jiří Kapoun  
Deskové hry Adam Mitrenga 
Kolárna Jiří Kapoun  

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka se dohodlo na správcích rozpočtů pro aktuální           
období. 

Osob s hlasovacím právem: 7 

Pro 7 - Proti 0 - Zdrželo se 0 

Předseda deleguje správu účetnictví Ivaně Šetmaňukové. 

Usnesení bylo přijato. 

6. Schválení zápisů z předchozích schůzí 
Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápisy ze schůzí 13. 11. 2017, 27. 11.             
2017, 17. 12. 2017 a 18. 03. 2018 ve znění v jakém byly zaslané do konference představenstva                 
dne 29. 3. 2018. 

Osob s hlasovacím právem: 7 

Pro 5 - Proti 0 - Zdrželo se 2 
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Usnesení bylo přijato. 

7. Trička na Sincoolgames 
I. Šetmaňuková by chtěla pořídit modré funkční trička s logem Sincoolka 10 dámských triček a               
16 pánských triček. 

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka souhlasí se záměrem nákupu funkčních triček na           
akci Sincoolgames. 

Osob s hlasovacím právem: 7 

Pro 7 - Proti 0 - Zdrželo se 0 

Usnesení bylo přijato. 

I. Šetmaňuková si připraví na příští zasedání představenstva cenovou kalkulaci na pořízení            
funkčních triček. 

8. RFID klíčenky 
Bylo by fajn je pořídit jako alternativu ke vstupním kartám. Objednáme 30 kusů. K. Němcová na                
příští schůzi přinese cenovou nabídku. 

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka souhlasí se záměrem nákupu RFID klíčenek. 

Osob s hlasovacím právem: 6 

Pro 6 - Proti 0 - Zdrželo se 0 

Usnesení bylo přijato. 

9. Různé 
Představenstvo se shodlo na datum příští schůze v neděli 15. 4. ve 20.00. 

M. Květoň navrhl pořízení dřepovací klece co posilovny, zařídí cenovou kalkulaci na příští             
zasedání představenstva. 

Ukončení schůze 
Schůze byla ukončena v  22.48 předsedou Jirkou Kapounem. 

 

V Praze 3. 4. 2018 

Zapsala Bc. Kateřina Němcová 

 

Schváleno na zasedání představenstva klubu Sincoolka dne 15. 4. 2018 
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