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Zápis z jednání představenstva klubu 

ze dne 20. 4. 2015 
 

Přítomní členové představenstva:

  Jakub Tauchman 

  Veronika Kotková 

  Jan Mára (SIN) 

  Jan Vrkoslav 

 

  Jaroslav Břešťan (DEJ) 

  Martin Andrýsek 

  Pavel Valach 

  

Přítomní aktivní členové: 

Romana Fabiánová  

  Michal Halenka 

  Stanislav Drozd 

  Stanislav Olivík 

 

Schůzi zahájil předseda ve 21:05. 

   

 

Jakub Hadamčík 

  Michal Škorňa 

  Lukáš Červenka 

  Pavol Kušlita 

 

 

 

Projednáno bylo: 

1. Pípa (technický stav, servis) 

Jan Mára provedl kontrolu všeho příslušenství k pípě. Informoval, že narážeče jsou všechny, 
ale bude potřeba dokoupit součástky v hodnotě cca 850 Kč. K celkovému stavu pípy dodal, 
že potřebuje určité opravy. Lukáš Červenka upozornil, že pípa může přestat tlakovat. 
Proběhla diskuze o způsobu opravy (svépomocí nebo odborný servis). Členové představenstva 
došli k závěru, že bude lepší pípu nechat opravit odborným servisem kvůli úspoře času a 
poskytnuté záruce. 
Jan Mára a Martin Andrýsek byli pověřeni, aby udělali poptávku u servisní firmy, a na 
základě toho pak bude představenstvo hlasovat o případném rozpočtu na opravu. 
 

2. Party - grilování 

Byly navrženy termíny 30. 4. a 7. 5. Upřednostněn bude termín 7. 5. vzhledem 
k pravděpodobnosti, že konání party 30. 4. by kolidovalo s více akcemi.  
Jan Vrkoslav informoval o možnostech grilování selete. Jedna firma je schopna zařídit vše 
včetně dovozu a zapůjčení grilu. Cena samotného selete je 120 Kč/kg. Celková cena byla 
odhadnuta na 6600 Kč.  
Dále bude nutno objednat pivo, malinovku a koupit přílohy k masu (chléb, kečup, hořčice 
atd.). 
Proběhla diskuze o rozpočtu na akci, který byl odhadnut na 10 – 11 tis. Kč. Výsledně se 
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představenstvo rozhodlo hlasovat o částce 11 000 Kč. 
 
OHP: 7; pro: 6; proti: 0; zdržel se: 1 

Výsledek hlasování: Představenstvo schválilo rozpočet 11 000 Kč na uspořádání grilovačky. 
 
Organizaci party zajistí Jan Vrkoslav a Jakub Tauchman.  
 

3. Přechod k FIO bance 

Michal Halenka informoval, že přístupy k účtu ve FIO bance již byly uděleny a pro vydání 
karet je potřeba dodat chybějící údaje. Platnost tokenu pro platby je cca 10 let.  
Dále byla vedena diskuze o dalším postupu a plnému přechodu k FIO bance. Informace o 
novém účtu bude nejprve uvedena ve známost všem členům klubu, následně adminská sekce 
připraví veškeré náležitosti tak, aby bylo možno automaticky příchozí platby připisovat 
k danému uživateli, a pak teprve dojde k realizaci zrušení účtu u RB. 
 

4. Různé 
Obnova fotokomory bude moci začít až v okamžiku, kdy zde nebude sklad centrály SU. Ta 
v současnosti nemá zatím náhradní prostory. 
Jan Mára informoval o záležitostech projednávaných s vedoucí koleje. K dispozici již jsou 
konečně fixy k tabulím ve studovnách. Dále seznámil představenstvo se záměrem zakoupit 
ze 4 Kč fondu žehličku, žehlící prkno a skládací sušák. Rozpočet odhadl na 2000 Kč. Po 
krátké diskuzi se dospělo k závěru, že budou pořízeny 2 žehličky a jedna bude vedena jako 
rezervní. Rozpočet by byl tedy navýšen na přibližně 3000 Kč. Členové představenstva nemají 
zásadní připomínky, proto bylo možno přistoupit k hlasování. 
 
OHP: 7; pro: 7; proti: 0; zdržel se: 0 

Výsledek hlasování: Představenstvo schválilo nákup žehličky, žehlícího prkna a sušáku 
v hodnotě cca 3000 Kč (částka bude čerpána ze 4 Kč fondu). 
 
Jaroslav Břešťan rovněž plánuje ze 4 Kč fondu zakoupit žehlící prkno pro Dejvickou kolej. 
Vzhledem k oddělenému rozpočtu je potřeba podat zvláštní žádost. Členové představenstva 
nemají zásadní připomínky, je teda možno přistoupit k hlasování. 
 
OHP: 7; pro: 7; proti: 0; zdržel se: 0 

Výsledek hlasování: Představenstvo schválilo nákup žehlícího prkna pro Dejvickou kolej 
(částka bude čerpána ze 4 Kč fondu). 
 
Stanislav Olivík navrhnul předělání aliasu PR na konferenci. 
 
Jan Mára informoval, že na příštím jednání ZZSVS by rád otevřel téma výměny oken na 
Sinkuleho koleji. O vyjádření o aktuálním stavu oken by chtěl požádat p. Blahovce.  
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Dalším tématem je rekonstrukce přibližně 5 – 6 kuchyní. Na návrhu nového stavu by se mohli 
podílet i studenti především FA, FSv. 
 
Předseda ukončil schůzi ve 22:05. 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 V Praze dne 20. 4. 2015     Zapsal: Veronika Kotková 
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 Podpisy zúčastněných členů představenstva: 

 

 

 

….................... 

Jakub Tauchman 

 

 

….................... 

Veronika Kotková 

 

 

….................... 

Jan Mára (SIN) 

 

 

….................... 

Jaroslav Břešťan (DEJ) 

 

 

….................... 

Martin Andrýsek 

 

 

….................... 

Pavel Valach 

 

 

  

 ….................... 

     Jan Vrkoslav 


