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Klub Sinkuleho koleje
 

Zápis ze schůze představenstva klubu

ze dne 29.1.2007

Přítomní členové představenstva KSK :

Josef Rajdl
Martin Čarek
Jan Timr

Nepřítomní členové představenstva KSK :

Marek Jasanský

Na svém 1. zasedání v roce 2007 se představenstvo klubu zabývalo následujícími tématy:

Téma 1,

Nákup instalačních krabic.

Byl navržen nákup 20ks instalačních krabic GW 42002 200x150x 60 v ceně 111,- Kč za kus vč. DPH.

Výsledek hlasování: 3-0-0 (pro-proti-zdrželo se). Návrh byl přijat.

Téma 2,

Změna názvu klubu.

Na základě  současné  reality byla  navržena  změna názvu klub z  „Klub Sinkuleho  koleje“  na „Klub 
Sinkuleho  a  Dejvické  koleje“.  To  znamená  změnu  názvu  ve  stanovách,  akceptaci  Studentským 
parlamentem Studentské unie ČVUT, změnu webu, hlaviček a nová razítka.  V případě odsouhlasení 
bude Josef Rajdl pověřen, aby zjistil,  jestli  jsou tyto kroky proveditelné,  a bude mít souhlas s jejich 
případným vykonáním.

Výsledek hlasování: 2-0-1 (pro-proti-zdrželo se). Návrh byl přijat.
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Téma 3,

Přístup k majetku KSk, hesla a klíče od prostor, kde je majetek uložen.

Předseda klubu disponuje s majetkem klubu a nese za něj odpovědnost. Z toho titulu vyplývá právo 
na přístup k majetku, a to jak fyzický, tak logický. Proto mu budou předány klíče od všech prostor, kde 
je majetek KSk uložen,  a dále  hesla  od všech zařízení,  které  KSk provozuje,  které jsou jak v jeho 
majetku,  tak  i  ve  výpůjčce,  a  to  do  jednoho  týdne  ode  dne  odsouhlasení.  Dále  KSk  požádá 
prostřednictvím předsedy klubu vedení koleje o vydání jednoho klíče od multimediální místnosti, jejíž 
vybavení je z části majetkem KSk.

Výsledek hlasování: 2-0-1 (pro-proti-zdrželo se). Návrh byl přijat.

V Praze dne 29.1.2006, zapsal Josef Rajdl.

Podpisy zúčastněných členů představenstva:

………………………………….
Josef Rajdl

………………………………….. ………………………………
                   Jan Timr         Martin Čarek
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