Zikova 13, Praha 6 – 160 00
sin@sin.cvut.cz, www.sin.cvut.cz

Zápis z jednání představenstva klubu
ze dne 10. 6. 2018
Přítomní členové
●
●
●
●
●
●

Jiří Kapoun (předseda)
Kateřina Němcová (místopředseda)
Lukáš Bureš (zástupce DEJ)
Ivana Šetmaňuková
BcA. Martin Květoň odešel 22.37
Pavel Valach

Omluvení členové
● Adam Mitrenga (zástupce SIN)

Program
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Schválení programu schůze
Schválení zápisu z předchozí schůze
Projekty (Jirka)
a. Sauna
b. Vstup do posilovny
c. Televize
d. Projektor v MM
e. Skříňka do MM
f. LDAP - jednotné přihlašování
Informace od zástupců kolejí (Adam + Lukáš)
Hlasování o schválení upraveného členského řádu (Jirka)
Účetnictví, prostředky a zůstatek na účtu, investování (Ivča)
Tiskárna na Dejvickou kolej (Jirka)
Petlice na skříně v LABu (Kačka + Jirka)
Určení správce rozpočtu na renovaci sítě
Správce posilovny za L. Šumského
Klíče od LABu pro Martina
Kontrolování karet do posilovny
Různé
a. FB skupina
b. Možnost akce pod záštitou klubu - laserové sportovní zbraně
c. Pražská technika (Kačka)
d. Domluvení termínu příští schůze

10. 6. 2018

1/5

Zahájení schůze
Schůze byla zahájena v 20.14 předsedou Jirkou Kapounem.

1. Schválení programu schůze
Usnesení: P
 ředstavenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění
zaslaném do konference představenstva dne 10. 6. v 20.15.
Osob s hlasovacím právem: 6
Pro 6 - Proti 0 - Zdrželo se 0
Usnesení bylo přijato.

2. Schválení zápisu z předchozí schůze 3. 6. 2018
Usnesení: P
 ředstavenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze 3. 6. 2018 ve
znění v jakém byl zaslaný do konference představenstva dne 10. 6. v 20.22.
Osob s hlasovacím právem: 6
Pro 6 - Proti 0 - Zdrželo se 0
Usnesení bylo přijato.

3. Projekty
Sauna
Sauna už frčí, p. Blahovec vymění hadici u sprchy. Provozní řád je v sauně protože
odpadl ze dveří, a asi tam i zůstane, lidi si ho aspoň můžou důkladně přečíst v
průběhu saunování.
Vstup do posilovny
Začíná už frčet vstup na jednu kartu, lidi začínají chodit a podepisovat prohlášení
pro vstup na jednu kartu.
Televize
Držák už je na zdi, oříšek bude tam tu televizi nasadit, protože je težká jako
Bude potřeba si vypůjčit velké štafle od p. Bláhovce a sehnat dostatek kluků.

.

Projektor v MM
V řešení, starý pořád visí nový, ještě nevisí. Zase si budeme muset půjčit štafle od
p. Bláhovce.
Skříňka do MM
Dostali jsme skříňku od SUZu, poupravíme si poličky a bude to super skříň na
všechno (Wii, Xbox …)
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LDAP - jednotné přihlašování
Teď v létě by se na to chtěl Jirka vrhnout aby to mohlo od začátku zimního
semestru zase hezky frčet.

4. Informace od zástupců kolej
Dejvická kolej
Proběhly výměny zámků na DK, Lukáš děkuji Kačce (mě), Jirkovi a Davidovi. Dále
se budou na DK měnit okna. V září se bude malovat a do budoucna proběhne
rekonstrukce vybraných kuchyněk a rekonstrukce všech koupelen.
Sinkuleho kolej
Od července budou před kolejí kontejnery na tříděný odpad a na chodbách budou
pytle na tříděný odpad. Do kuchyněk jsou objednaná brana a byl vznešen dotaz na
instalaci digestoří.
Výskyt štěnic na DEJ 401A + SIN 166 (Obrázek je pouze ilustrační.)
Za hospodářku L. Petrovou bude nová paní z letiště.
Proběhla razie v LABu a možná nám namontují mříže na okno.

5. Hlasování o schválení upraveného členského řádu
Laborovali jsme nad úpravami nového členského řádu, byly zahrnuty požadavky SU
a další požadavky které za tu dobu vyvstaly.
Usnesení: P
 ředstavenstvo klubu Sincoolka schvaluje interní předpis 2018/5
Členský řád ve znění, v jakém byl zaslán do konference představenstva 10.6. v
21.32.
Osob s hlasovacím právem: 6
Pro 5 - Proti 0 - Zdrželo se 1
Usnesení bylo přijato.

6. Účetnictví, prostředky a zůstatek na účtu, investování
Blíží se prázdniny, a měli bychom nastavit prázdninový mód na účetnictví. Snažit se
většinu věcí zaplatit převodem. Dále nás Ivča chtěla podnítit k větší investici do
MM, protože je to taková naše vizitka (koberec, gauče a stoly) - až v průběhu
dalšího semestru, protože jsem teď po odsouhlasení rozpočtu na renovaci sítě
trošku vycucaní (viz zápis ze schůze představenstva 3.6.2018).

7. Tiskárna na Dejvickou kolej
Máme možnost ze tří starších tiskáren sestavit jednu tiskárna. Musí se vymyslet
místo! Když nebude místo tak nebude ani tiskárna. Lukáš přijde na příští schůzi
připraven s nápady kam tiskárnu umístit!
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8. Petlice na skříně v LABu
GDPR - ve skříni jsou přihlášky do klubu a prohlášení, tzn. věci ke kterým by neměli
mít přístup všichni, to by se dalo vyřešit roletkou na zámek.
Bylo by fajn dávat si opravdu pozor na zapisování vydávání předmětů, za poslední 3
měsíce jsou zapsány 3 mikiny ale reálně jich bylo vydáno 6.

9. Určení správce rozpočtu na renovaci sítě
Největší smysl nám dává aby správce byl P. Valach.
Usnesení: P
 ředstavenstvo klubu Sincoolka schvaluje P. Valacha jako správce
rozpočtu na renovaci sítě ve výši 550.000 Kč, který byl schválen na zasedání
představenstva 3.6.2018.
Osob s hlasovacím právem: 6
Pro 6 - Proti 0 - Zdrželo se 0
Usnesení bylo přijato.

10. Správce posilovny za L. Šumského
Velevážený, slunce naše nejjasnější, BcA. M. Květoň by chtěl na příští schůzi
představenstva vyměnit správce posilovny za L. Šumského. Martin to Ládisovi
oznámí.

11. Klíče od LABu pro Martina
Martin dostal klíč od LABu č. 5, trvalo to přesně 58 dní.

12. Kontrolování karet do posilovny
Adam J. načapal v posilovně kluka, který neměl zaplacené členství a ani vlastně
nebydlel na koleji. Takže začne kontrolování karet v posilovně. A začne registrování
karet do posilovny ne u adminů ale u správců posilovny.
Odešel M. Květoň (ve 22:37).

13. Různé
FB skupina
Na FB máme stránku (Klub Sincoolka) a dále máme skupinu (Klub Sincoolka).
Dochází k duplicitě, tak skupinu přejmenujeme na Sinkuleho kolej.
Možnost akce pod záštitou klubu - laserové sportovní zbraně
Kuba Burdych má kontakty na nějakou sportovní společnost a mohli bychom
podniknout nějaké laserové utkání. Aktuálně se čeká na to až mi ta společnost
napíše nějaké podrobnější info.
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Pražská technika
Teď vyjde vydání Pražské techniky zaměřené na kolejní život. Bude tam speciál o
Studentské Unii spolu s malým článkem o Sincoolce.
Domluvení termínu příští schůze
Uvidíme se v září!

Ukončení schůze
Schůze byla ukončena v 22.44 předsedou Jirkou Kapounem.

V Praze 10. 6. 2018
Zapsala Bc. Kateřina Němcová

Schváleno na zasedání představenstva klubu Sincoolka dne 23. 9. 2018.
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