Zikova 13, Praha 6 – 160 00
predstavenstvo@sin.cvut.cz, www.sin.cvut.cz

Zápis z jednání představenstva klubu
ze dne 4.11.2013

Představenstvo:
Přítomni:
Michal Halenka (předseda)

Lucie Cyprianová

Jan Vakula (místopředseda)

Stanislav Olivík

Jakub Tauchman (SIN)
Hosté:
Simona Stančeková

Palo Kušlita

Jan Červenka

Petr Pávek

Lukáš Červenka

Pavel Valach

Projednáno bylo:
1. Zápis z předchozí schůze
Zápis z předchozí schůze byl podepsán všemi přítomnými.
2. Nákup rudlu do kufrárny
V emailové konferenci byl na základě průzkumu několika internetových obchodů vybrán Rudl
schodišťový R300S. Nosnost rudlu je 300 kg. Cena je 2400 Kč bez dopravy.
Nyní se bude hlasovat o jeho zakoupení:
Hlasování: OHP: 5; Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0;
Výsledek hlasování: Nákup schodišťového rudlu byl schválen.
Objednávku provede Stanislav Olivík.
3. Kufrárna
Stále platí termín vyklizení kufrárny do 17. listopadu. Správce kufrárny již rozeslal oznámení
a věci se vyklízí. Kontejner na odpad se objedná podle toho, kolik zbyde bordelu v kufrárně.
Ještě nebyla podána žádost na 4kč fond. Pokud s žádostí neuspějeme, koupí se regály
z peněz klubu.
4. Nástěnky
Stanislav Olivík by chtěl zakoupit velké nástěnky na Dejvickou a Sinkuleho kolej, které by
nahradily současné malé nástěnky. Na Dejvické koleji se jedná o hlavní nástěnku klubu, na
Sinkuleho koleji se jedná o doplňkovou nástěnku klubu.
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Rozměry starých nástěnek jsou 100x60 cm na Dejvické koleji a 90x60 cm na Sinkuleho koleji.
Rozměry nových nástěnek jsou 180x120 cm. Cena nástěnek je 1900 Kč za kus bez dopravy.
Nástěnky jsou korkové.
Nyní se bude hlasovat o zakoupení nástěnky na Dejvickou kolej:
Hlasování: OHP: 5; Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0;
Výsledek hlasování: Nákup nástěnky na Dejvickou kolej byl schválen.
Nyní se bude hlasovat o zakoupení nástěnky na Sinkuleho kolej:
Hlasování: OHP: 5; Pro: 1; Proti: 3; Zdržel se: 1;
Výsledek hlasování: Nákup nástěnky na Sinkuleho kolej nebyl schválen.
Objednávku nástěnky na Dejvickou kolej provede Stanislav Olivík.
5. Reklamní předměty
Ještě není hotový finální seznam reklamních předmětů, chybí doladit pár detailů. Finální
seznam připraví Stanislav Olivík a Veronika Kotková.
Padl návrh na určení horního stropu celkové ceny za reklamní předměty. Cena podle
současného seznamuje přibližně 67 tisíc korun. Bylo navrženo snížit horní strop na 60 tisíc.
Nyní se bude hlasovat o horním stropu celkové ceny za reklamní předměty ve výši 60 tisíc
korun:
Hlasování: OHP: 5; Pro: 4; Proti: 0; Zdržel se: 1;
Výsledek hlasování: Horní strop celkové ceny za reklamní předměty ve výši 60 tisíc korun
byl schválen.
6. Hry, párty
Večer deskových her se koná 7. listopadu. Ceny pro výherce budou reklamní předměty
a kredit do tiskárny. Výherce dostane lísteček a cenu si vyzvedne pozdějí.
Mikulášská akce – padl návrh navázat na tradici v pořádání Mikulášské akce, kdy po koleji
chodí Mikuláš, čert a anděl a rozdávají drobné sladkosti těm, kdo zarecituje básničku. Návrh
byl podpořen. Akce se bude konat 5. prosince.
Vánoční párty – padl návrh pořádat místo Vánoční párty Homeless párty. Akce by se konala
na dvoře Sinkuleho koleje, podával by se svařák a o teplo by se staraly ohně v sudech. Pokud
by se nesehnali sudy, zatopilo by se v grilu. Je možné uspořádat i nějaké soutěže. Návrh se
setkal s kladnou odezvou. Párty by se konala 12. prosince.

V Praze dne 4.11.2013
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Zapsal: Stanislav Olivík
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Podpisy zúčastněných členů představenstva:

…....................

…....................

…....................

Michal Halenka (předseda)

Jan Vakula (místopředseda)

Jakub Tauchman (SIN)

…....................

…....................

Lucia Cyprianová

Stanislav Olivík
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