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Zápis z jednání představenstva klubu
ze dne 9.12.2013

Představenstvo:
Přítomni:

Michal Halenka (předseda)

Jan Vakula (místopředseda)

Jakub Tauchman (SIN)

Václav Klema (DK)

Lucie Cyprianová

Veronika Kotková

Stanislav Olivík

Hosté:

Lukáš Červenka

Palo Kušlita

Lukáš Nagy

Pavel Valach

Projednáno bylo:
1. Zápis z předchozí schůze

Zápis z předchozí schůze byl podepsán všemi přítomnými.

2. Shrnutí webových hlasování

Listopad

Jste pro, nechat vyrobit 50 ks půllitrů s vypískovaným logem klubu v ceně do 7000 Kč?
PUB VYPÍSKOVANÉ LOGO, cena vč. DPH, ale bez dopravy, firma Base Camp Mugs (mugs.cz).

Hlasování: OHP:7; Hlasovalo: 5; Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0
Výroba půllitrů s logem klubu byla schválena. Zařídí Stanislav Olivík.

Prosinec

Jste pro, koupit regály do kufrárny v ceně do 40 tisíc vč. DPH?
Dodavatel: Euro-regaly.cz: Vybavení obchodů a skladů

Hlasování: OHP:7; Hlasovalo: 4; Pro 4; Proti 0; Zdržel se: 0;
Hlasoval i předseda klubu, nákup regálů do kufrárny byl tedy schválen.

3. Kufrárna

Žádost na na čerpání 4Kč fondu SÚZ byla zamítnuta z důvodu nižší částky ve fondu, než kolik
jsme žádali. Na naplnění fondu by se čekalo více než rok, proto se regály koupí z peněz 
klubu již nyní. Ve webovém hlasování byl jejich nákup schválen.

Objednávku regálů do kufrárny provede Jan Vakula, neboť již dříve zjišťoval nabídky pro 
žádost na čerpání 4Kč fondu SÚZ a komunikoval tedy i s firmou, od které regály koupíme.
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Vyklízení kufrárny probíhá pomalu. Dohodli jsme se tedy, že se kufrárna bude uklízet 
postupně, jak bude čas. Regály se smontují a budou se rozmisťovat postupně, jak se bude 
kufrárna uvolňovat.

4. Reklamní předměty

Výroba půllitrů s logem klubu byla zadána firmě Base Camp Mugs (mugs.cz) koncem 
listopadu. Hotové by měly být do konce roku.

V nabídce od Inetprintu bylo několik předmětů z naší poptávky nahrazeno alternativními 
předměty, protože původní předměty nebyly v době tvorby nabídky na skladě. Z počátku 
jsme tedy odložili objednávku na leden 2014 a přemýšleli nad možnými náhradami před-
mětů, které nejsou na skladě. Nakonec jsme se rozhodli dotčené předměty nahradit a poslat
novou poptávku ještě letos. Na starost si to vzal Stanislav Olivík.

5. Vánoční párty

Vánoční párty se koná 11. prosince od 19 hodin v ping-pongárně.

Organizace začne už v šest večer. Na ping-pongovém stole bude ozdobený stromeček. 
Prvních 50 příchozích dostane perníček s logem Sincoolky.

6. Vzduchotechnika

Václav Klema informoval ostatní členy představenstva, že jednal o možnosti nechat udělat 
vzduchotechniku v ping-pongárně či Multimediální místnosti. Klub by musel podat žádost na 
SÚZ přes vedoucí koleje, SÚZ pak posoudí, zda je možné do daných místností vzducho-
techniku umístit a pokud ano, navrhne způsob financování.

7. Pračky

Vedoucí koleje posunula termín nákupu nových praček na leden 2014. V polovině ledna se 
máme připomenout.

8. Inventura

V lednu proběhne inventura a přeštítkování majetku SÚZ na Dejvické koleji. Podle vyjádření
vedoucí koleje se toto Sinkuleho koleje netýká.

9. Ostatní

Michal Halenka poděkoval za organizaci Mikulášské akce.

Úklid a revitalizace LABu: Mohli bychom zkusit oslovit studenty, zda by navrhli novou 
dispozici LABu tak, aby v místnosti bylo více volného místa pro potřeby úředních hodin.

V Praze dne 9.12.2013 Zapsal: Stanislav Olivík
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Podpisy zúčastněných členů představenstva:

…....................

Michal Halenka (předseda)

…....................

Jan Vakula (místopředseda)

…....................

Jakub Tauchman (SIN)

…....................

Václav Klema (DK)

…....................

Lucia Cyprianová

…....................

Veronika Kotková

…....................

Stanislav Olivík
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