
 

 

 

 
Zikova 13, Praha 6 – 160 00 

sin@sin.cvut.cz, www.sin.cvut.cz 

Zápis z jednání představenstva klubu 

ze dne 15. 4. 2018 

Přítomní členové 

● Jiří Kapoun (předseda) 

● Kateřina Němcová (místopředseda) 

● Adam Mitrenga (zástupce SIN) 

● Lukáš Bureš (zástupce DEJ) 

● Ivana Šetmaňuková 

● BcA. Martin Květoň 

● Pavel Valach 

 

Program 

1. Schválení programu schůze 

2. Schválení zápisu z předchozí schůze 

3. Stav projektů  

a. Sauna 

b. Vstup do posilovny na 1 kartu 

c. Rozšíření prostor posilovny 

4. Zhodnocení beerpongu a ping-pongového turnaje 

5. Hlasování o rozpočtu na funkční trička  (Ivča) 

6. Hlasování o rozpočtu na RFID klíčenky (Kačka) 

7. Hlasování o rozpočtu na dřepovací klec (Martin) 

8. Doobjednání pánských triček (Kačka) 

9. Venkovní basketballový koš (Martin) 

10. Projektor do MM (Pavel) 

11. Klíče od Labu (Jirka) 

12. O čem sním, když náhodou spím (Jirka) 

13. Různé 

a. Spolupráce s klubem Buben 

b. Výjezdko 

c. Bloky 

d. Domluvení termínu příští schůze 

Zahájení schůze 

Schůze byla zahájena v 20.16 předsedou Jirkou Kapounem. 
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1. Schválení programu schůze 

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění         

zaslaném do konference představenstva dne 15. 4. 2018.  

Osob s hlasovacím právem: 7 

Pro 7 - Proti 0 - Zdrželo se 0 

Usnesení bylo přijato. 

2. Schválení zápisu z předchozí schůze 3. 4. 2018 

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze 3. 4. 2018 ve            

znění v jakém byl zaslaný do konference představenstva dne 15. 4. 2018. 

Osob s hlasovacím právem: 7 

Pro 7 - Proti 0 - Zdrželo se 0 

Usnesení bylo přijato. 

3. Stav projektů 

Sauna 

Už je natažený kabel, ale ještě nemáme jistič a zásuvku. Druhá část bude dodělaná              

někdy o víkendu, lidi na to nemají čas.  

Vstup na jednu kartu 

Jirka se ptal Standy Jeřábka ohledně vyjádření právníka na formulář, který by mohli             

podepsat členové klubu a pak chodit do posilovny sami. Právník ale ještě nebyl             

kontaktován. Jirka si úplně nemyslí, že je potřeba, aby byl schválen právníkem.            

Prohlášení bychom mohli dávat podepsat ve znění v jakém je. Jirka na právníka             

sežene telefonní číslo a zkusí se ho zeptat. 

Zvětšení posilovny 

Zvětšení prostorů není možné, SUZ potřebuje onen prostor k manipulaci s           

nábytkem. 

4. Zhodnocení beerpongu a pingpongového turnaje 

Oba turnaje byly super, rychle to utíkalo. Beerpong ovládnuli španělsky mluvící           

hráči. Pingpong byl skvěle zorganizovaný V. Střelkou.  

Beerpong nás stál 5 035 Kč a Pingpong na 2 949,57 Kč. 

Na přísti akce by bylo super aby tam byl někdo, kdo by to fotil. 
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5. Hlasování o rozpočtu na funkční trička 

Objednalo by se 10 ks dámských tílek a 16 ks pánských triček (kus á 290 Kč). 

Potisk stejný jako je na našich Sin tričkách. 

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet pro nákup funkčních         

triček ve výši 7.500 Kč, správcem rozpočtu se ustanovuje I. Šetmaňuková. 

Osob s hlasovací právem: 7 

Pro 7 - Proti 0 - Zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

6. Hlasování o rozpočtu na RFID klíčenky 

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet pro nákup 40 kusů          

RFID klíčenek ve výši 700 Kč, správcem rozpočtu se ustanovuje K. Němcová. 

Osob s hlasovací právem: 7 

Pro 7 - Proti 0 - Zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

7. Hlasování o rozpočtu na dřepovací klec 

Dřepovací klec + bezpečností popruhy, klec bude manipulovatelná + dvoje úchyty.           

Umístěna bude místo MultiPressu (zeptáme se, jestli ho nevěnujeme / neprodáme           

nějakému jinému klubu - bod na parlament).  

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet pro nákup dřepovací         

klece do posilovny ve výši 25.000 Kč, správcem rozpočtu se ustanovuje BcA. M.             

Květoň. 

Osob s hlasovací právem: 7 

Pro 7 - Proti 0 - Zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

8. Doobjednání pánských triček 

V tuto chvíli nám došla pánská trička velikosti L, i zbytku velikostí už je pomálu,               

XXL už taky nemáme žádné. Doobjednáme tedy všechny pánská trička do           

původních počtů. 

A to konkrétně: 

S 5 - M 30 - L 35 - XL 10 - XXL 5 

Celkem tedy 85 triček. 

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet pro doobjednání        
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pánských triček ve výši 15.000 Kč, správcem rozpočtu se ustanovuje K. Němcová. 

Osob s hlasovací právem: 7 

Pro 7 - Proti 0 - Zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

9. Basketbalový koš na hřiště 

Padl návrh koupit basketbalový koš ven na dvůr. Buď pořídit přenosný nebo ho tam              

zabetonovat. A ještě promyslíme jestli by ho nemohl pořídit SUZ / koupit ze 4Kč              

fondu. 

Musíme odpovědět  na tyto tři základní otázky: 

● Co chceme? 

● Kolik to bude stát? 

● Jak se to zafinancuje? 

Bude založen nový kanál na Slacku #basketbalovy-kos 

10. Projektor do MM 

Bylo by fajn koupit nový projektor do MM, ten co tam je ten je na dvě věci. To                  

všichni víme. Nebo aspoň koupit novou lampu. 

Nový projektor cca 30.000 Kč / Nová lampa cca 8.000 Kč 

Ten co tam je teď, není úplně na promítání za světla. V tuhle chvíli tam je náš                 

přenosný projektor. Dohodli jsme se že koupíme nový projektor, zřejmě Optoma           

HD39 Darbee. 

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet pro nákup nového         

projektoru do MM ve výši 27.000 Kč, správcem rozpočtu se ustanovuje P. Valach. 

Osob s hlasovací právem: 7 

Pro 6 - Proti 0 - Zdržel se 1 (Pavel zdržel) 

Usnesení bylo přijato. 

11. Klíče od Labu 

Jirka navrhnul, aby zbytek klíčů od LABu dostali dva členové představenstva, kteří            

ho ještě nemají - Adam Mitrenga a BcA. Martin Květoň. 

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje propůjčení klíče od LABu         

Adamovi Mitrengovi. 

Osob s hlasovací právem: 7 

Pro 6 - Proti 0 - Zdržel se 1 (Adam se zdržel) 
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Usnesení bylo přijato. 

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje propůjčení klíče od LABu BcA.          

Martinovi Květoňovi. 

Osob s hlasovací právem: 7 

Pro 6 - Proti 0 - Zdržel se 1 (Martin se zdržel) 

Usnesení bylo přijato. 

Předávka klíčů proběhne posléze. 

12. O čem sním, když náhodou spím (Jirka) 

Náš milovaný předseda J. Kapoun nám sdělil, že by klub rád fragmentoval na             

sekce. Tyto sekce by potom měly své vedoucí, kteří by zodpovídali za fungování své              

sekce. 

 

Bylo by fajn rozdělit klub na tyto sekce: 

● PR Sekce - tato sekce už v podstatně funguje a vedením mé maličkosti (K.              

Němcové) 

● Sportovní Sekce - Jirka na vedoucího sekce navrhuje BcA. M. Květoně 

● IT Sekce - Jirka na vedoucího sekce navrhuje P. Valacha. 

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje vytvoření dvou nových funkcí:         

Vedoucí IT sekce a Vedoucí Sportovní sekce. 

Osob s hlasovací právem: 7 

Pro 7 - Proti 0 - Zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 
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13. Různé 

Spolupráce s klubem Buben 

Bylo by fajn domluvit spolupráci s Bubnem, ale chtělo by to opatrně. Třeba spolu              

podepsat nějakou dohodu. 

Výjezdko 

Dohodli jsem se na datu výjezdka 29. 6. - 1. 7. na Orlík. Na příští představenstvo                

Kačka přijde s válečným plánem. 

Bloky 

Bloky - asi ano, Kačka udělá na příští představenstvo poptávku. Tvrdé desky s             

kroužkovou vazbou bok / hore, puntíky / čistá stránka. 

Domluvení termínu příští schůze 

Příští schůze představenstva bude 29.4. v 20.00 v MM.  

Ještě jsme se bavili o rozdělení členských příspěvků internet/posilovna a zvýšení           

poplatků za posilovnu - protože 150 Kč je fakt směšných. Pořádně to probereme na              

příštím představenstvu. 

Ukončení schůze 

Schůze byla ukončena ve 23.12 předsedou Jirkou Kapounem. 

 

V Praze 15. 4. 2018 

Zapsala Bc. Kateřina Němcová 

 

Schváleno na zasedání představenstva klubu Sincoolka dne 29. 4. 2018. 
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