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Zápis z jednání představenstva klubu
ze dne 25.11.2009

Na základě výsledku voleb ze dne 9.11.2009 je k dnešnímu dni ustanoveno představenstvo ve
složení — Petra Skyvová, Martin Čarek, Lubomír Vacula, Rudolf Hampl a Filip Mach.

Představenstvo:
Přítomni:
Martin Čarek — MaCa (SIN)
Petra Skyvová — Petruška (SIN)
Filip Mach — (SIN)
Lubomír Vacula — Tukyn (SIN)
Rudolf Hampl — (SIN)

Hosté:
Jan Matoušek — Seiffs (SIN)
Emil Málik — (SIN)
Šimon Skála — (SIN)

Body k projednání:
1. Volba předsedy
2. Volba místopředsedy
3. Schůze KSk obecně
4. Kolejní záležitosti (SSSin informuje a diskutuje)

Projednáno bylo:
1. Volba předsedy
Předsedou byl navrhnut Martin Čarek.
Hlasování: Pro: 4; Nepřítomni: 0; Zdržel se: 1;
Martin Čarek volbu přijímá.
Výsledek hlasování: Martin Čarek byl zvolen předsedou.
2. Volba místopředsedy
Předseda po diskuzi s ostatními členy představenstva navrhuje jako místopředsedu Petru
Skyvovu.
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Hlasování: Pro: 4; Nepřítomni: 0; Zdržel se: 1;
Petra Skyvová volbu přijímá.
Výsledek hlasování: Petra Skyvová byla zvolena místopředsdkyní.
3. Schůze KSk obecně
Plakáty adminů na dveřích:
Šimon s Emilem dají dohromady informace o adminech a upraví plakátky na dveře.
Akce pořádané klubem:
Vánoční večírek bude 9.12.2009 (středa).
Na každou plánovanou akci, která bude pořádaná klubem v roce 2009/2010 je plánovaný
rozpočet 6000Kč/akci. Akce bude pořádaná maximálně jednou za měsíc.
Hlasování: Pro: 5; Nepřítomni: 0; Zdržel se: 0;
Výsledek hlasování: Rozpočet na akce na rok 2009/2010 schválen.

4. Kolejní záležitosti (SSSin informuje a diskutuje)
Informace o posilovně:
Zjistit informace na SUZu ohledně zpoplatnění od Zmrzlíka. Ruda informuje o změně
financování. Z příspěvku by se pořídil kartový systém.
Popelnice:
Po různém vývoji s popelnicemi umístěnými na mezipatrech na schodišti a v dlouhých
chodbách se nakonec dospělo k závěru zrušení popelnic celkově a ponechání pouze větších
košů v prostorách kuchyněk na odpad v kuchyňkách vytvořený.
Stav s odpadky u studentů je teď takový, že studenti vystrčí nasbírané odpadky v sáčku
před pokoj a uklízečka je ráno při uklízení posbírá do pytle.
Pan Počepický – pokoj 64 si neustále stežuje na uklid.
Jak se budou vynášet odpadky? Jaké je naše stanovisko? Jsou dvě varianty:
1.) Každý si vynáší své odpadky sám.
2.) Odpadky se budou vynášet, když budou vystrčeny před pokojem.
Naše stanovisko: Každý si vynáší své odpadky sám, do kontejneru před kolejí.
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Půjčování kolejního vybavení:
Sjednotit systém půjčování plechy, rošty, vysavač, žehličku, studovny atd...
Záloha za půjčování věcí 50 Kč vratných do 24hodin.
Poté nebude možné zálohu vrátit. Neznamená to ale, že daný předmět si vypůjčitel
zanechá, ten musí samozřejmě neprodleně vrátit.
Je potřeba:
•

Sepsat pravidla podle kterých budou věci půjčovány, ne na všechny lze aplikovat
stejná pravidla

•

Postihy při neplnění pravidel

Informace pro studenty:
Martin pošle všem studentům informační email ve kterém bude odkaz na zápis ze schůze,
která proběhla v pizzerii LaFontanela a účastnili se jí studenti, vedení SU a vedení SUZ.
Volby SSSin:
Emil se Šimonem vytvoří plakáty na volby do SSSinu pro rok 2009/2010.
Etapy voleb:
1. Volební kampaň (od 30.11.2009)
2. Sběr kandidátek (1.12.2009 – 6.12.2009)
3. Vylepení kandidátek a Volby (7.12.2009 - 13.12.2009)
4. Vyhlášení (15.12.2009)
Volby budou probíhat krabicovou volbou na vrátnici podle seznamu členů, každý čelen
může hlasovat pouze jednou. Při hlasování se prokáže jakýmkoliv zpusobem a vrátné si
poznamenají do onoho seznamu, že bylo hlasováno.

V Praze dne 25.11.2009
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Zápis zapsal: Martin Čarek
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Podpisy zůčastněných členů představenstva:

…....................

…....................

Martin Čarek

Petra Skyvová

…....................

…....................

…....................

Lubomír Vacula

Rudolf Hampl

Filip Mach
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