Klub Sincoolka
Zikova 13, Praha 6 160 00
http://www.sin.cvut.cz

Zápis z jednání představenstva klubu
ze dne 4. 3. 2015
Přítomní členové představenstva:
Jakub Tauchman

Romana Fabiánová (DEJ)

Veronika Kotková

Stanislav Olivík

Jan Mára (SIN)

Michal Škorňa

Přítomní aktivní členové a další hosté:
Martin Andrýsek
Tomáš Pilík

Tomáš Kulík

Stanislav Drozd

Gabriela Skřivánková

Jakub Hadamčík

David Hoňka

Schůzi zahájil předseda ve 21:05.

Projednáno bylo:
1. Harmonogram voleb
Stanislav Olivík představil možný průběh voleb takto:
15. března 2015 (23:59) – mezní termín pro zaslání kandidátek ve formátu PDF
16. – 22. března 2015 – termín pro vystavení přijatých kandidátek na webu a nástěnkách
klubu
23. – 29. března 2015 – termín voleb do představenstva klubu Sincoolka a zástupců
samosprávy kolejí
24. a 26. března 2015 (20:00 – 21:00) bude u serverovny na Dejvické koleji připravena
volební urna
25. a 27. března 2015 (20:00 – 21:00) bude v LABu připravena volební urna
30. března 2015 (20:00) – vyhlášení výsledků voleb
Rovněž byla navržena volební komise ve složení: Lucia Cyprianová, Katarína Dianová,
Dominika Kubušová, Stanislav Olivík. Představenstvo se složením komise souhlasí a hlasovalo
o schválení harmonogramu voleb.
OHP: 5; pro: 5; proti: 0; zdržel se: 0
Výsledek hlasování: Představenstvo schválilo navržený harmonogram voleb.
2. Deskové hry, volební grilovačka
Pro seznámení voličů s kandidáty do Představenstva a na pozici zástupců koleje bylo
zamýšleno uspořádat grilování. Nicméně vzhledem k poměrně brzkému termínu (polovina
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března), bylo s ohledem na nejisté počasí od návrhu upuštěno a navrhuje se uspořádání
Večeru deskových her, na kterém bude mimo jiné možno seznámit se a diskutovat
s kandidáty. Grilování bude řešeno až novým představenstvem.
Název akce:
Hrátky s kandidáty
Diskutovalo se o termínu – výsledně se rozhodlo o konání akce 19. 3. 2015.
Přišel Michal Škorňa.
Navrhuje se na Večeru deskových her narazit sud piva (10°/11°) a zároveň jako motivace
pro voliče zakoupit nějaký tvrdý alkohol (1 panák za odvolení). Rozpočet byl stanoven na
3500,-- (1500,-- by bylo vyhrazeno na Večer deskových her a 2000,-- na motivaci pro voliče),
bude nutno o schválení hlasovat.
OHP: 6; pro: 5; proti: 0; zdržel se: 1
Výsledek hlasování: Představenstvo schválilo rozpočet 1500,-- + 2000,-- na Večer deskových
her a na motivaci pro voliče.
3. Kamerový systém do posilovny
Představenstvo se znovu zabývalo návrhem Tomáše Pilíka zřídit kamerový systém do
posilovny. Existují dvě varianty řešení – zakoupit pouze kamery (2-3 ks) a veškeré další
technické vybavení sdílet s klubem Pod-O-Lee (licence, nahrávací zařízení) nebo zakoupit
kompletní vybavení. První z variant je výrazně levnější, nicméně nevýhodou je zvýšená
pravděpodobnost možných výpadků vzhledem ke vzdálenosti a sdílení s dalšími údajů s lidmi
mimo kolej.
Ze strany adminů se k věci vyjádřil Pavol Kušlita (e-mail) a Stanislav Olivík.
Po dlouhé diskuzi představenstvo došlo k závěru pořídit kompletní kamerový systém (3 ks
kamer, nahrávací zařízení). Zřízení čteček na karty pro přístup do posilovny se prozatím
odkládá.
Představenstvo přistoupilo k hlasování o rozpočtu na zakoupení kamerového systému, který
byl navržen ve výši 25 000,-OHP: 6; pro: 6; proti: 0; zdržel se: 0
Výsledek hlasování: Představenstvo schválilo poskytnutí částky 25 000,-- na pořízení a
instalaci kamerového systému.
Pořízení a instalaci zajistí Tomáš Pilík. Zároveň bylo dohodnuto, aby k systému měli přístup i
členové admin týmu.
4. Grilovací sklad, pípa a party
Současným správce skladu je Tomáš Pilík. Jan Mára by si však vzal sklad rád na starost
(vzhledem k pořádání party a objednávání zboží má lepší přehled o stavu skladu). Zmínil, že
se pípa půjčuje bez vědomí správce skladu a bude taktéž nutné dokoupit nějaké
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příslušenství k pípě. Po vzájemné dohodě přebírá správcovství skladu Jan Mára.
Dále byla zhodnocena minulá party. Byla to poměrně bezkonfliktní akce – vedení koleje bylo
pouze nespokojeno s uvedenou zodpovědnou osobou, dále s pozvracenými záchody a zmínilo
povolení příští party pouze za podmínky, že bude bez tvrdého alkoholu. Vše s hospodářkou
koleje řešil předseda.
Zmíněna byla rovněž nespokojenost s nedodržením rozpočtu a s plakáty.
Jan Mára by byl rád, kdyby příští party organizoval někdo jiný.
5. Různé
Tomáš Pilík by rád zakoupil do posilovny regál, který by sloužil k odkládání osobních věcí a
ukládání drobného nářadí. Vzhledem k pořizovací ceně nad 1000,-- představenstvo
přistoupilo k hlasování o nákupu.
OHP: 6; pro: 6; proti: 0; zdržel se: 0
Výsledek hlasování: Představenstvo schválilo nákup regálu do posilovny.
Stanislav Olivík dále zmínil, že organizátoři MayDeje stále shání lidi na výpomoc při konání
akce. Rovněž vznesl dotaz, zdali někdo nemá zkušenosti s grilováním selete.
Předseda ukončil schůzi v 22:26.

V Praze dne 4. 3. 2015

Zapsal: Veronika Kotková

Podpisy zúčastněných členů představenstva:
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…....................

…....................

…....................

Jakub Tauchman

Veronika Kotková

Jan Mára (SIN)

…....................

…....................

…....................

Romana Fabiánová (DEJ)

Stanislav Olivík

Michal Škorňa
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