
 

 

 

 
Zikova 13, Praha 6 – 160 00 

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

Zápis z jednání představenstva klubu 

ze dne 29. 4. 2018 

Přítomní členové 

● Jiří Kapoun (předseda) 

● Kateřina Němcová (místopředseda) 

● Adam Mitrenga (zástupce SIN) 

● Ivana Šetmaňuková 

● BcA. Martin Květoň 

● Pavel Valach 

Omluvení členové 

● Lukáš Bureš (zástupce DEJ) 

Program 

1. Schválení programu schůze 

2. Schválení zápisu z předchozí schůze 

3. Stav projektů (Jirka) 

a. Sauna 

b. Vstup do posilovny na 1 kartu 

4. Informace ze schůzky s Bedrníkovou (Adam+Lukáš+Jirka) 

5. Jmenování vedoucích sekcí (Jirka) 

6. Rozpočet na výjezdní zasedání (Kačka) 

7. Přeschválení rozpočtu na PR předměty (Kačka) 

8. Schválení rozpočtu na cena na Sincoolgames (Ivča) 

9. Oddělení sportovního členství (Jirka) 

10. Zprovoznění fotokomory (Jirka) 

11. Připojení účastníků letního kurzu k Internetu (Jirka+Pavel) 

12. Tiskárna na Dejvickou kolej 

13. Nákup nové zapékací jednotky do kolejní tiskárny (Jirka) 

14. Petlice na skříně v LABu (Kačka+Jirka) 

15. Různé 

a. FB skupina 

b. Možnost akce pod záštitou klubu - laserové sportovní zbraně 

c. Slackline 

d. Domluvení termínu příští schůze 
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Zahájení schůze 

Schůze byla zahájena v 20.16 předsedou Jirkou Kapounem. 

Vzhledem k nepřítomnosti L. Bureše se v programu přeskočí bod 12 - Tiskárna na              

Dejvickou kolej a probere se to příště. 

1. Schválení programu schůze 

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění         

zaslaném do konference představenstva dne 29. 4. 2018 ve 20.21. 

Osob s hlasovacím právem: 6 

Pro 6 - Proti 0 - Zdrželo se 0 

Usnesení bylo přijato. 

2. Schválení zápisu z předchozí schůze 15. 4. 2018 

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze 15. 4. 2018           

ve znění, v jakém byl zaslaný do konference představenstva dne 29. 4. 2018 ve              

20.26. 

Osob s hlasovacím právem: 6 

Pro 6 - Proti 0 - Zdrželo se 0 

Usnesení bylo přijato. 

3. Stav projektů 

Sauna 

Už máme k dispozici klíče, Jirka už má sepsanou žádost pro SUZ a zítra ho pí.                

Bedrníkové donese. Je potřeba opravit faktury od p. Grabmüllera, protože je tam            

špatná adresa. 

Vstup na jednu kartu 

Jirka už má číslo na právníka SU, zavolá mu a rád by to stihnul co nejdříve. 

4. Informace ze schůzky s Bedrníkovou 

Okna - léto 2019 - budova je památkově chráněná. 

Skřínky do kuchyní - je potřeba to promyslet, kvůli úklidu 

Kontejnery na tříděný odpad - nejspíše nakonec budou, v řádech měsíců, v            

návaznosti na kontejnery před kolejí se budou řešit koše. 

Sodomat - máme kontaktovat ředitele SUZu s konkrétní nabídkou 

Hřiště - bude se dělat nový povrch a nové značení + nové sloupy na síť 
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Pí. Bedrníková se ptala, jestli není potřeba něco opravit v posilovně. 

5. Jmenování vedoucích sekcí 

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jmenování Pavla Valacha        

vedoucím IT sekce. 

Osob s hlasovacím právem: 6 

Pro 4 - Proti 0 - Zdrželo se 2 

Usnesení bylo přijato. 

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jmenování BcA. Martina        

Květoně vedoucím sportovní sekce. 

Osob s hlasovacím právem: 6 

Pro 4 - Proti 0 - Zdrželo se 2 

Usnesení bylo přijato. 

6. Rozpočet na výjezdní zasedání 

Bohužel nás v tuhle chvíli není dostatek a nevíme, jestli na to výjezdko vůbec              

pojedeme. 

7. Přeschválení rozpočtu na PR předměty 

Protože byl rozpočet schválen jen na 20.000 Kč - nebo to bylo jen špatně v zápisu.                

Faktura za PR předměty přišla na 21.272 Kč a chybí nám právě těch 1.272 Kč. 

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje navýšení rozpočtu pro nákup         

PR předmětů o 1. 272 Kč na 21.272 Kč, správcem rozpočtu se ustanovuje K.              

Němcová. 

Osob s hlasovací právem: 6 

Pro 6 - Proti 0 - Zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

8. Schválení rozpočtu na ceny na Sincoolgames 

Schválíme rozpočet na ceny na Sincoolgames na 6.000 Kč, s tím že nám Buben 

poté zašle polovinu. 

Chtělo by to zjistit, jestli nám Buben nakonec minulý rok ty peníze skutečně poslal. 

P. Valach - na účet Buben nic neposlal. I. Šetmaňuková zjistí, zda je přesun někde 

v účetnictví, a příp. Buben požádáme o zaslání peněz z minulé akce. 

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet ve výši 6.000 Kč na           

nákup cen na akci Sincoolgames, správcem rozpočtu se ustanovuje I.          

Šetmaňuková. 
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Osob s hlasovací právem: 6 

Pro 6 - Proti 0 - Zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

9. Oddělení sportovního členství  

Bylo by asi fajn zvýšit cenu za vstup do posilovny. V tuto chvíli to je pouze 150 Kč.                  

Což se nám zdá opravdu málo za to, co v posilovně je za vybavení. 

Navrhujeme rozdělení v inspiraci s Bubnem 

Základní členství 200 Kč (rozpočet PR) 

Internetové členství 600 Kč (rozpočet IT) 

Sportovní členství 400 Kč (rozpočet Posilovny) 

Jirka načal interní předpis právě ohledně výši členských příspěvků. Bylo by fajn ho             

dát dohromady do příštího zasedání klubu a poté ho přednést na parlamentu SU 15.              

května. 

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka souhlasí se záměrem restrukturalizace        

druhů členství. 

Osob s hlasovací právem: 6 

Pro 6 - Proti 0 - Zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

I. Pracovní schůzka 3. května 20.00 LAB 

II. Pracovní schůzka 6. května 20.00 LAB 

Zasedání představenstva 8. května 20.00 LAB 

10. Zprovoznění fotokomory 

Vašek Veselý (SIN 79) by si jí rád vzal na starost. Je ale potřeba koupit všechny                

kapaliny apod., protože nebyla minimálně dva roky v provozu. 

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jmenování V. Veselého jako         

správce fotokomory.  

Osob s hlasovací právem: 6 

Pro 4 - Proti 0 - Zdržel se 2 

Usnesení bylo přijato. 

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet ve výši 2.000 Kč na           

provoz fotokomory. Správcem rozpočtu se ustanovuje J. Kapoun.  
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Osob s hlasovací právem: 6 

Pro 6 - Proti 0 - Zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

11. Připojení účastníků letního kurzu k Internetu 

Na léto přijede na 14 dní 50 studentů v rámci nějaké akci na FITu. Daní studenti by                 

měli zájem o internetové připojení, jejich vedoucí by měla zájem o internetové            

připojení. 

12. Tiskárna na Dejvickou kolej 

Není tu Lukáš, takže to nemá cenu teď řešit. Necháme to na příště. 

13. Nákup nové zapékací jednotky do kolejní tiskárny 

Je nemocná zapékací jednotka v kolejní tiskárně. Nevíme jestli umře teď, zítra nebo             

za měsíc. Schválíme si tedy rozpočet, ale zapékací jednotku zatím kupovat           

nebudeme. Rozpočet máme na to až umře abychom mohli hned jít a koupit novou -               

aby tisk nestál. 

Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet ve výši 15.000 Kč na           

nákup nové fixační jednotky do tiskárny. Správcem rozpočtu se ustanovuje P.           

Valach.  

Osob s hlasovací právem: 6 

Pro 6 - Proti 0 - Zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato. 

14. Petlice na skříně v LABu 
15. Různé 

Protože už bylo po 22. hodině a členové představenstva se rozcházeli ke spánku             

body 14 - Petlice na skříně v LABu a 15 - Různé byly přesunuty na další termín                 

představenstva tzn. 8. 5. 20.00 v LABu. 

Ukončení schůze 

Schůze byla ukončena v 22.36 předsedou Jirkou Kapounem. 

 

V Praze 29. 4. 2018 

Zapsala Bc. Kateřina Němcová 

 

Schváleno na zasedání představenstva klubu Sincoolka dne 8. 5. 2018. 
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