Zápis z jednání představenstva
ze dne 20. 1. 2019
Přítomní členové
●
●
●
●
●
●
●

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

Hosté
Laura Luisa Palevičová, Stanislav Drozd, Stanislav Olivík, Jakub Burdych

Program
1. Schválení programu schůze
2. Schválení zápisu z předchozí schůze
3. Organizační řád
4. Výroční zpráva
5. Sumarizace rozpočtů za LS 2017/18
6. Legalizace tiskárny + správa XXX
7. MM
8. Kufrárna
9. Delegát za SIN
10. Volby
11. Různé
a. Rezervační systém
b. Kruháče
c. Bruslení
d. Domluvení termínu příští schůze

20. 1. 2019

1/4

Zahájení schůze
Schůze byla zahájena v 20:11 předsedou Jiřím Kapounem.

1. Schválení programu schůze
Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje program schůze ve znění zaslaném do
konference představenstva 18. 1. 2019 20:00.
Osob s hlasovacím právem: 4
Pro 4 - Proti 0 - Zdrželo se 0
Usnesení bylo přijato.
20:23 dorazil Pavel Valach
20:26 dorazil Lukáš Bureš

2. Schválení zápisu z předchozí schůze 20. 12. 2018
Usnesení: P
 ředstavenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis z předchozí schůze 9. 12. 2018 ve znění
zaslaném do konference představenstva 20. 1. 2019 22:36.
Osob s hlasovacím právem: 6
Pro 4 - Proti 0 - Zdrželo se 2
Usnesení bylo přijato.

3. Organizační řád
Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje interní předpis 2019/1 Organizační řád ve
znění, v jakém byl zaslán do konference představenstva 20. 1. v 22:19.
Osob s hlasovacím právem: 6
Pro 5 - Proti 0 - Zdrželo se 1
Usnesení bylo přijato.
Usnesení: Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje jmenování Pavla Valacha vedoucím síťové
sekce, Martina Květoně vedoucím sportovní sekce a Kateřiny Němcové vedoucím PR
sekce.
Osob s hlasovacím právem: 6
Pro 4 - Proti 0 - Zdrželo se 2
Usnesení bylo přijato.

4. Výroční zpráva
Měli bychom napsat výroční zprávu, je to na wiki tak by bylo fajn aby každý vedoucí sekce
doplnil svojí část výroční zprávy. Pavel poslal všem vedoucím sekcí email s podrobnostma co a
kam napsat, doplnit.
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5. Sumarizace rozpočtů za LS 2017/18
Máme tu resty z letního semestru, Jirka přislíbil že to dá dokupy než nás opustí např. rozpočet
MM.

6. Legalizace tiskárny + správa XXX
Jirka nechce aby se míchala XXX a tiskárna. Nejjednodušší způsob je že tisky, které budou v
rámci klubu, tak by se v systému označily jako volný tisk. Jirka zavolá p. Knývaldové a zjistí co a
jak.

7. MM
Jirka pochválil fungování MM. Musíme vyřešit co udělat s tím třetím gaučem - zpevnit ho nebo
vyměnit ten z LABu, protože se překlápí pokud je v prostoru.

8. Kufrárna
Stala se taková nemilá věc, dnes v 20. 1. 18:00 se Jirkovi zjevil ve dveřích Radim Wolf, s tím že
sklidil XXX. Eliminoval XXX z XXX na XXX. Časem by bylo super kdyby tam neměl nic.
Bylo by fajn udělat generální úklid kufrárny s evidencí věcí, a zbavit se věcí které tam jsou
dlouho a nikdo je nechce.

9. Delegát za SIN
Hledá se delegát a zástupce delegáta za Sincoolku do Parlamentu SU. Teď to byl Pavel Valach
a Jirka Kapoun. Kluci by to rádi předali někomu dalšímu, pokud to nikoho zajímat nebude, tak
to budou dělat dál.
Deadline na termín “přihlášení” není.

10.Volby
Návrh o zkrácení volebního období, že by nové představenstvo vypadlo už na konci února.
Jirka to promyslí a vymyslí a na dalším představenstvu přednese svůj válečný plán.

11.Různé
Rezervační systém
Protože se o něm moc nemluví, tak nám jen Jirka oznámil, že na něm Adámek pracuje, a
bude.
Kruháče
Marťas na zasedání nebyl, ale Jirka vyslovil myšlenku, pokud jsou kruháče veřejné a pod
hlavičkou Sincoolky, tak by bylo fajn kdyby se na ně dalo přihlašovat veřejně.
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Bruslení
Po zkouškovém půjdeme jako klub bruslit, otázka je jestli na Kulaťák nebo na Letnou.
Domluvení termínu příští schůze
Za 14 dní, 3. února, neboť Jirka tu s námi bude maximálně jen do 9. února.

Ukončení schůze
Schůze byla ukončena ve 00:19.

Zapsala Kateřina Němcová

Schváleno na zasedání představenstva klubu Sincoolka dne 3. 2. 2019.

20. 1. 2019

4/4

