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Klub Sinkuleho koleje
 

 

Zápis z jednání představenstva klubu

ze dne 2.3.2006
  

Přítomní členové představenstva KSK :

 

Petr Macejko,  

Ondřej Filípek

Jan Timr

Jiří Trdlička

 

 

Volba nového předsedy. 

Jako nový předseda byl navržen Petr Macejko. 

 

Hlasování: 

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželo se: 1

 

Volba nového místopředsedy.

Jako nový místopředseda byl navržen Jan Timr

 

Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdrželo se: 1

 



Klub Sinkuleho koleje 
Zikova 13, 160 00 Praha 6

http://www.sin.cvut.cz
admin@sin.cvut.cz

Změna v placení členských příspěvků.

Z důvodů synchronizace plateb s platebními návyky v celé SU, se platby nebudou vztahovat k semestru 
akademického roku, ale k polovině kalendářního roku.

Členský příspěvek se platí jednou za pololetí. Časová rozpětí pro účely placení jsou definována takto:

• První pololetí trvá od 1.1. do 30.6. a na první pololetí lze platit od 1.1. do 15.3. Konta z 
předchozího pololetí zůstávají v platnosti až do 15.3.

• Druhé pololetí trvá od 01.07. do 31.12. a na druhé pololetí lze platit od 1.7. do 15.10. Konta z 
předchozího pololetí zůstávají v platnosti až do 15.10.

• První pololetí odpovídá letnímu semestru, druhé pololetí zimnímu.

 

Vypsání projektů.

• TISK – projekt se týká celkové revize informačního systému SIS.

• Automatické přihlášky – projekt by měl umožnit automatické přihlašování nových uživatelů.

• Rezervace – projekt pro rezervace místností (konferenční místnost, …)

Projednání předběžného rozpočtu.

V rámci projednávání rozpočtu byly navrženy tyto položky:

Kamery pro monitorování vstupu a konferenční místnosti 30000,-

Aplikační server 100000,-

Switche (upgrade páteřní sítě na technologii Cisco) 120000,-

Stavební úpravy konferenční místnosti 30000,-

Tiskárna pro Dejvickou kolej 30000,-

Příprava akce MayDay 10000,-

Celkem:    320000,-
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Zapsal :  Petr Macejko

 

V Praze dne 10.4.2005

  

Podpisy zúčastněných členů představenstva:

…........................................  …........................................

 Petr Macejko Jan Timr

…........................................  …........................................

Ondřej Filípek  Jiří Trdlička

 


