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Zápis z jednání představenstva klubu
ze dne 11. 12. 2012

Představenstvo: 
Přítomni:

Martin Barič

Veronika Kotková

Filip Molčan (SIN)

Dušan Vacek (DK)

Jan Vakula

Stanislav Olivík

Administrátoři, správci místností a PR :

Pavol Kušlita

Michal Halenka

Václav Klema

Jakub Minárik

Tomáš Pilík

Matěj Šerák

Projednáno bylo:
1. Zápis z předchozích schůzí

Zápis byl podepsán všemi přítomnými.

2. Shrnutí webového hlasování

Jste pro úpravu názvů typů členství a jejich výše na: Plné členství (800 Kč) a Fitness členství
(150 Kč)?

Hlasování: OHP:7; Hlasovalo: 6; Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0

Názvy členství a výše členských příspěvků byly přijaty. Nové členské příspěvky začnou platit 
od nového školního roku (je nutno je nechat schválit na parlametu SU)

3. Schválení nových provozních řádů

Byly aktualizovány provozní řády pro multimediální místnost a posilovnu. Představenstvo 
musí tyto změny odhlasovat.

Hlasování – provozní řád MM: OHP:6; Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0

Hlasování – provozní řád posilovna: OHP:6; Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0

Nové provozní řády byly schváleny a jsou uvedeny v platnost.

4. Inventarizace 2012

Správci posilovny a skladu her a sportovního vybavení byli pověřeni sepsat veškerý majetek 
v jimi spravovaných místnostech. Seznamy majetku doručí do konce ledna 2013 předsedovi 
nebo místopředsedovi.
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Přišel nový administrátor – Václav Klema. Byl představen představenstvu.

5. Nákup do posilovny

Tomáš Pilík požádal o finance na výměnu zničeného pedálu na spinneru v posilovně. 
Veronika Kotková navrhla zakoupení zcela nových pedálů s možností použití SPD – zjistí 
nabídku na trhu. Martin Barič navrhnul vyřazení dvou rotopedů a zakoupení nových kol – 
spinnerů. Bude se zjišťovat cenová nabídka.

6. Nákup kancelářských potřeb

Klub je v kontaktu s obchodním zástupcem firmy APAP, který poskytne aktuální katalog 
produktů. Objednávka kancelářských a ostatních potřeb bude provedena nejpozději do 
týdne od schůze.

Dušan Vacek navrhnul zakoupení laminovačky.

7. Nákup potřeb pro IT

Pavol Kušlita za tým administrátorů žádá představenstvo o poskytnutí financí na zakoupení 
nové UPS (záložní zdroj v případě výpadku el. sítě). Vzhledem k vyšší pořizovací ceně je 
nutné hlasování představenstva o nákupu.

Hlasování: OHP: 6; Pro: 6; Proti: 6; Zdržel se: 0

Představenstvo na zakoupení UPS odhlasovalo uvolnění částky nepřesahující 70 000 Kč.

8. Nákup projektoru

Představenstvo se rozhodlo zakoupit projektor včetně instalace. Objednávka bude 
provedena do Vánoc – vyřídí Stanislav Olivík. Pořizovací cena projektoru se všemi 
komponenty a instalací nepřesáhne 30 000 Kč.

Martin Barič navrhl zakoupení nového projekčního plátna do multimediální místnosti. Návrh 
zamítnut.

9. Různé

Za Klub Sincoolka se schůze RSÚZ nakonec zúčastní Dušan Vacek.

Jan Vakula položil dotaz: jak to vypadá se zavedením Wifi sítě na koleji? V oblasti vybavení 
jsme připraveni, bezdrátovou síť budeme řešit ale až po zavedení nového informačního 
systému.

Od 1.1.2013 bude zavedena možnost rezervace pračky. Rezervaci bude možno provádět na 
7 dní dopředu, maximálně na 3 hodiny. Po nevyzvednutí rezervace do 10 minut od jejího 
začátku, rezervace propadá. Dušan Vacek seznámí Ing. Pavlovskou s těmito podmínkami a se
vzorem rezervačního formuláře.

V Praze dne 11. 12. 2012 Zapsal: Veronika Kotková

11. 12. 2012 2/3



Klub Sincoolka
Zikova 13, Praha 6 160 00

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

Podpisy zúčastněných členů představenstva:

…....................

Martin Barič

…....................

Veronika Kotková

…....................

Filip Molčan (SIN)

…....................

Dušan Vacek (DK)

…....................

Barbora Pilcová

…....................

Stanislav Olivík

…....................

Jan Vakula
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