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

Zápis z jednání představenstva klubu
ze dne 10. 2. 2015
Přítomní členové představenstva:
Jakub Tauchman

Romana Fabiánová (DEJ)

Veronika Kotková

Stanislav Olivík

Jan Mára (SIN)

Michal Halenka

Michal Škorňa
Přítomní aktivní členové:
Pavel Valach

Dominik Soukup

Simona Stančeková

Jan Vrkoslav

Stanislav Drozd

Lukáš Nagy

Tomáš Pilík

Pavol Kušlita

Schůzi zahájil předseda ve 20:04.

Projednáno bylo:
1. Schválení programu
Představenstvo hlasovalo o programu schůze.
OHP: 6; pro: 6; proti: 0; zdržel se: 0
Výsledek hlasování: Představenstvo schválilo program schůze.
2. Schválení výroční zprávy za rok 2014
Představenstvo hlasovalo o výroční zprávě za rok 2014.
OHP: 6; pro: 6; proti: 0; zdržel se: 0
Výsledek hlasování: Představenstvo schválilo výroční zprávu za rok 2014.
3. Nákup do posilovny a kamerový systém
Přišel Jan Mára.
Představenstvo se zabývalo nabídkou podanou správci posilovny v prosinci 2014. Veronika
Kotková se zajímá o umístění TRX a zároveň upozorňuje na možný nedostatek prostoru
v posilovně při dalším nákupu nových strojů a nářadí. Ostatní členové nemají zásadní
připomínky, je možno tedy přistoupit k hlasování o nákupu. Předseda navrhuje částku
18 000,-- (určitá rezerva v případě změny cen apod.).
Hlasování o poskytnutí částky 18 000,-- na nákup nového vybavení posilovny
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OHP: 7; pro: 7; proti: 0; zdržel se: 0
Výsledek hlasování: Představenstvo schválilo poskytnutí částky 18 000,--.
V rámci tohoto bodu bylo diskutováno i téma pořízení kamerového a čipového systému do
posilovny. Tomáš Pilík argumentuje, že by se takto dalo předcházet krádežím. Členové
představenstva pro tuto chvíli ovšem nejsou přesvědčeni o efektivitě a aspoň částečné
finanční návratnosti (vzhledem k počtu dosud zjištěných krádeží). Tomáš Pilík byl pověřen
zjištěním dodatečných informací a téma bylo odsunuto na některé z dalších jednání.
4. Odpuštění členských příspěvků za ZS 2014/2015
Předseda již před konáním samotné schůze avizoval, že zájemci o odpuštění členského
příspěvku by se měli osobně dostavit na schůzi a to z toho důvodu, aby mohli obhájit nárok
na odpuštění.
Po úvaze a diskuzi byli na odpuštění členských příspěvků navrženi následující aktivní
členové:
Martin Andrýsek
Lukáš Červenka
Katarína Dianová
Stanislav Drozd
Romana Fabiánová
Jakub Hadamčík
David Hoňka
Václav Klema
Veronika Kotková
Pavol Kušlita

Jan Mára
Lukáš Nagy
Stanislav Olivík
Tomáš Pilík
Daniel Sihlovec
Gabriela Skřivánková
Dominik Soukup
Simona Stančeková
Jakub Tauchman
Pavel Valach

Následně představenstvo hlasuje o odpuštění příspěvků za ZS 2014/2015.
OHP: 7; pro: 7; proti: 0; zdržel se: 0
Výsledek hlasování: Představenstvo schválilo odpuštění členských příspěvků všem navrženým
členům.
5. Rozpočty pro LS 2014/2015
Stanislav Olivík představil shrnutí čerpání z rozpočtů na vybudování wifi a pro
administrátorskou sekci. Rovněž navrhnul rozpočet pro LS ve výši 30 000,-- z důvodu
možného pořizování tonerů do tiskárny, zajištění revize klimatizace a nákupu nových
akumulátorů do UPS.
Z rozpočtu pro MM téměř nebylo čerpáno, proto se opět navrhuje výše 2000,--. Správce her
v zastoupení Jana Máry navrhuje zvýšení rozpočtu pro hry na 3000,--, aby kromě financování
večeru deskových her bylo možno zakoupit i nějaké nové hry. Rozpočet pro posilovny byl
opět navržen ve výši 5000,--.
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Členové představenstva nemají vůči návrhům zásadní připomínky. Je tedy možno přistoupit
k hlasování.
OHP: 7; pro: 7; proti: 0; zdržel se: 0
Výsledek hlasování: Představenstvo schválilo rozpočty na LS 2014/2015 pro jednotlivé sekce.
administrátoři:
30 000,-MM:
2 000,-hry:
3 000,-posilovna:
5 000,-6. Párty a večer deskových her
Jan Mára za sekci PR představuje možnou podobu první párty v semestru. Plánované datum
je stanoveno na 24. 2., tematicky by se mělo jednat o retro párty. Hudbu zajistí Václav
Klema.
Plánované občerstvení: 4 sudy piva (1 sud 13°, 3 sudy 11°), míchané drinky (bude
upřesněno). Nejpozději do konce týdne nebo do začátku toho příštího bude třeba vytvořit
plakáty a rozmístit je po koleji.
Horní strop rozpočtu byl stanoven na 15 000,--, přičemž organizátoři se budou snažit
minimalizovat náklady.
Následně bylo možno přistoupit ke hlasování o rozpočtu na párty.
OHP: 7; pro: 6; proti: 0; zdržel se: 1
Výsledek hlasování: Představenstvo schválilo navržený rozpočet 15 000,-- na párty.
Večer deskových her by se měl konat týden až 14 dní po konání párty, datum bude
upřesněno.
7. Volby
Stanislav Olivík navrhuje vyhlášení a konání voleb v průběhu března ve dvou možných
termínech.
Konání voleb 16. – 22. 3. 2015 (vyhlášení do 2. 3. 2015)
Konání voleb 23. – 29. 3. 2015 (vyhlášení do 9. 3. 2015)
Veškeré další organizační záležitosti budou řešeny na následující schůzi.
8. Doprovod na pokoje studentů, krádeže na pokojích
Diskuze k bodu, zdali je nutné, aby člen studentské samosprávy vždy dělal doprovod při
kontrolách a dalších vstupech na pokoje. Členové představenstva se shodli na tom, že vstup
bez člena samosprávy může být umožněn, ne však paušálně pro všechny akce.
Ke krádežím, které se udály v poslední době, nejsou k dispozici podrobnější údaje a stav
řešení.
9. Plán na LS 2014/2015
V současné době již probíhají schůze k organizaci MayDej 2015, který proběhne 16. 5. 2015.
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Hlavním organizátorem je klub Buben, za klub Sincoolka se schůzí účastní Jakub Tauchman a
Stanislav Olivík. Byl přednesen návrh, aby se do organizace zapojila posilovna klubu
Sincoolka. Tomáš Pilík požádal o přijetí do e-mailové konference k MayDeji a zváží
případnou spoluúčast. Do e-mailové konference bude na vlastní žádost přidán i Jan Mára.
Prvním propagačním materiálem akce by měly být nálepky na kelímcích na nejbližší párty.
Jakub Tauchman navrhuje znovuotevření fotokomory, která je již delší dobu nevyužívaná ke
svému účelu a je plně vybavená. Podle prvotních průzkumů by o fotokomoru byl zájem i
mezi některými dalšími lidmi z koleje.
Prioritní akcí je dokončení a zprovoznění wifi.
Další případné investice a plány na LS 2014/2015 mohou být prezentovány na další schůzi.
Předseda ukončil schůzi ve 21:41.
V Praze dne 11. 2. 2015

Zapsal: Veronika Kotková

Podpisy zúčastněných členů představenstva:
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Jakub Tauchman

Veronika Kotková

Jan Mára (SIN)
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Romana Fabiánová (DEJ)

Michal Halenka

Stanislav Olivík
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Michal Škorňa
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