Zápis z jednání představenstva
ze dne 9. 12. 2018
Přítomní členové
●
●
●
●
●
●
●

Jiří Kapoun (předseda)
Kateřina Němcová (místopředseda)
David Folwarczný (zástupce SIN)
Lukáš Bureš (zástupce DEJ)
Ivana Šetmaňuková
Martin Květoň
Pavel Valach dorazil

Hosté
Stanislav Olivík, Laura Palevičová

Program
1. Schválení programu schůze
2. Schválení zápisu z předchozí schůze
3. Organizační řád
4. Info ze schůzky s Bedrníkovou
5. Tiskárna - EČ, rekonstrukce kuchyně
6. Fotokomora
7. Schválení záměru renovace Wi-Fi
8. Navýšení rozpočtu administrátorské sekce
9. Revize posilovny
10. Advent v kampusu
11. Multimediální místnost
12. Kufrárnový butik
13. Finanční řád
14. Volba prezidenta SU
15. Různé
a. Domluvení termínu příští schůze
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Zahájení schůze
Schůze byla zahájena v 20:18 předsedou Jiřím Kapounem.

1. Schválení programu schůze
Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do
konference představenstva 9. 12. 2018 17:23.
Osob s hlasovacím právem: 7
Pro 7 - Proti 0 - Zdrželo se 0
Usnesení bylo přijato.

2. Schválení zápisu z předchozí schůze 4. 11. 2018
Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 4. 11. ve znění
zaslaném do konference představenstva 9. 12. 2018 20:33.
Osob s hlasovacím právem: 7
Pro 7 - Proti 0 - Zdrželo se 0
Usnesení bylo přijato.

3. Organizační řád
Organizační řád by měl definovat funkce v klubu.
Všichni jsme ho spolu s Jirkou postupně prošli.

4. Info ze schůzky s Bedrníkovou
David byl na chůzce s Bedrníkovou:
● Sušáky - předělání sušárny ke zrychlení sušení, nebo předělat studovnu č. 8 na sušárnu
● Studovny - napůjčované a nikdo tam není,
● Knihovnička - ve vestibulu je knihovnička s knihami, Tomáš tam dal i nějaké deskovky,
bylo by fajn kdyby jsme tam možná přikoupili nějakou českou klasiku v angličtině.
● Úklid - protože úklidová služba neuklízí tak jak má, tak byla ponížena fakturace.
Problém je ten že si stěžuje na úklidovou firmu jenom pí. Bedrníková, firma uklízí i na
Bubnu, ale jejich vedoucí s tím nemá žádný problém.

5. Tiskárna - ekonomická činnost, rekonstrukce kuchyně
Bude se rekonstruovat kuchyňka na 13. chodbě a je potřeba vyřešit co s tiskárnou.
Nápady:
●
●

Zamknout nějakou studovnu a tam dát tiskárnu, např. třeba jen o patro níž, stejný
výdejový systém. Dočasná záležitost na 2 měsíce.
Prosklený prostor naproti vrátnici.
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Ekonomická činnost
V tuhletu chvíli jede tiskárna v rámci XXX, bylo by fajn si na toto zařídit ekonomickou činnost.
Do XXX tečou peníze na tisk, a poté se z toho i kupují tonery. Pokud tiskneme za nákladové
ceny, nebudeme stejně platit žádné daně (pokud ne, tak to můžeme snížit). A dobíjení tiskárny
by pak bylo možné i přes internet.
XXX je v tuhle chvíli v labu, otevřená a přístupná všem právě kvůli dobíjení tiskárny. Jirka se jí
snažil nedávno spočítat ale částka neseděla. Po tom co bychom vyňali tiskárnu z XXX, tak by
XXX měla svého správce a nebyla tak přístupná všem.
“Ceník” za který jedeme teď:
Papír A4
Papír A3
1% C/M/Y
1% K

0,50 Kč
1,00 Kč
0,16 Kč
0,11 Kč

Poté bychom vystavovali souhrný daňový doklad (např. měsíčně) na tisky. Problém, který by
potom chtělo asi vyřešit je tisk klubových záležitostí.
XXX BUDE EXISTOVAT DÁL!
Když spustíme platbu elektronicky bude pořád i cash?
Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje záměr zavedení ekonomické činnosti na
síťovou tiskárnu.
Osob s hlasovacím právem: 7
Pro 5 - Proti 0 - Zdrželo se 2
Usnesení bylo přijato.

6. Fotokomora
Kandidát na správce fotokomory Vašek poslal Jirkovi návrh rozpočtu Fotokomory. Jsou to věci,
které jsou nezbytně nutné na provoz. Starter pack za 1.917 Kč, dáme mu 2.500 Kč ať má
rezervičku.
Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet Fotokomory ve výši 2.500 Kč.
Správcem rozpočtu se ustanovuje David Folwarczný.
Osob s hlasovacím právem: 7
Pro 6 - Proti 0 - Zdrželo se 1
Usnesení bylo přijato.
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7. Schválení záměru renovace Wi-Fi
Pavel by rád časem zrenovoval síť WI-Fi. Rád by dostal rozpočet na to, aby nám nějaká firma
udělala audit signálu Wi-Fi a zpracovala posudek na to, jak to zlepšit. Kam co rozmístit a další
srandy.
A následně po průzkumu, vypracovat víceletý plán realizace renovace.
Odhadovaná cena auditu je 10.000 Kč.
Odhadovaná cena renovace je 400.000 Kč.
Jirka: “APčka už jsou end of life?” Pavel: “Hrozí nám bezpečnostní díry!”
Kluci navrhli sešn pro lidi co by měli zájem o více informací.
Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na vypracování analýzy současného
stavu Wi-Fi a drobné korekce rozvodné sítě Wi-FI ve výši 20.000 Kč. Správcem rozpočtu
se ustanovuje Pavel Valach.
Osob s hlasovacím právem: 7
Pro 6 - Proti 0 - Zdrželo se 1
Usnesení bylo přijato.

8. Navýšení rozpočtu administrátorské sekce
Protože by kluci chtěli koupit nové velkokapacitní tonery do tiskárny v LABu, příklepovou
vrtačku (ta stávající je minimálně 10 let stará) a taky je potřeba pošéfit opravu klimatizace v
serverovně.
Chtěli by navýšit rozpočet adminů z 35.000 Kč o 10.000 Kč na 45.000 Kč.
Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje navýšení administrátorského rozpočtu o
10.000 Kč na 45.000 Kč.
Osob s hlasovacím právem: 7
Pro 5 - Proti 0 - Zdrželo se 2
Usnesení bylo přijato.

9. Revize posilovny
Je potřeba zase udělat revizi posilovny. Pavel má kontakty a ty předá Marťasovi a Marťas si to
už zařídí.

10.Advent v kampusu
V úterý 4. 12. proběhl Advent v kampusu. Bylo to moc fajn. Budeme se těšit příští rok.
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11.Multimediálka
Rozložení multimediálky, Lukáš tu nechce fotbálek
Jirka není spokojen jak funguje MM, z kutlochu se stala pěkná reprezentativní místnost. A
správci by měli k MM přistupovat s tím, že je to právě pěkná reprezentativní místnost. XBOX je
rozbitý, ani jeden ze správců neví kdy se rozbil. Je tu docela bordelus.
Bude potřeba si nastavit nějaká pravidla. Například vysavač z LABu tu může být nastálo. Bylo
by dobré taky po lidech občas tu místnost zkontrolovat. Bylo by fajn aby si kluci správci MM
zvolili mezi sebou apače náčelníka.

12.Kufrárnový butik
Jirka mluvil s Radimem W. a Radim W. pochopil. Radim v kufrárně skladuje XXX a většina z nich
XXX a nemá na to ani XXX, takže z toho XXX. Je to rizikové. Pokud se to provalí, bude průser
pro všechny.

13.Finanční řád
-

Přeskočeno -

14.Volba prezidenta SU
Proběhly volby a Standa Jeřábek bude novým prezidentem SU. A Jirka (náš předseda) bude
nový víceprezident SU ČVUT. Jirka přemýšlel nad tím co všechno chce ještě stihnout tu v Klubu
jako předseda. Nerad by z klubu odešel úplně a rád by se začal věnovat např. Kolárně, LABu
nebo HR. Nejpozději odstoupí 10. Února.
Pavel bude v centrále IT manažer.

15.Různé
Osud Bubnu
Pavel byl na schůzce ohledně rekonstrukce Bubnu, co s majetkem Bubnu. My bychom
chtěli cca 6 switchů.
Domluvení termínu příští schůze
Shodli jsme se na neděli 20. 1. od 20:00 v Multimediálce. MM jsem i úspěšně zarezervovala.

Ukončení schůze
Schůze byla ukončena ve 0:55.

Zapsala Kateřina Němcová

Schváleno na zasedání představenstva klubu Sincoolka dne 20. 1. 2019.
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