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Zápis z jednání představenstva klubu
ze dne 17.2.2014

Představenstvo:
Přítomni:

Michal Halenka (předseda)

Jakub Tauchman (SIN)

Václav Klema (DK)

Veronika Kotková

Stanislav Olivík

Hosté:

Simona Stančeková

Tomáš Kulík

Lukáš Červenka

Lukáš Nagy

Pavel Valach

Jan Mára

Projednáno bylo:
1. Zápis z předchozí schůze

Zápis z předchozí schůze byl podepsán všemi přítomnými.

2. Odpuštění členských příspěvků za ZS 2013/14

Podle stanov klubu (čl. 2, bod d-4) rozhoduje o odpuštění členských příspěvků 
představenstvo. Příspěvek se odpouští za uplynulé období. Pokud dotčený člen klubu plánuje 
být členem i v dalším období, převede se mu členský příspěvek do dalšího období. Pokud již 
členem klubu nebude, členský příspěvek se mu vrátí.

Předseda klubu přednesl po konzultaci s ostatními členy představenstva a dotčenými členy 
klubu (pokud byly přítomni) následující návrh:

Příspěvek odpustit následujícím členům klubu:

Jméno a příjmení činnost

Michal Halenka předseda klubu, admin

Jan Vakula místopředseda klubu, správce her a sportovního vybavení

Jakub Tauchman zástupce Sinkuleho koleje, admin

Václav Klema zástupce Dejvické koleje, správce Multimediální místnosti, 
člen PR, pořádání akcí

Lucie Cyprianová člen představenstva, pořádání akcí

Veronika Kotková člen představenstva, správce kolárny

Pavol Kušlita admin
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Jméno a příjmení činnost

Lukáš Nagy admin

Lukáš Červenka admin

Pavel Valach admin

Tomáš Pilík správce posilovny

Tomáš Kulík správce posilovny

Simona Osvaldová správce Multimediální místnosti

Simona Stančeková člen PR, pořádání akcí, správce Multimediální místnosti

Jan Červenka správce kufrárny

Příspěvek neodpustit následujícím členům klubu:

Jméno a příjmení činnost důvod neodpuštění

Stanislav Olivík člen představenstva, admin, nástěnkář na vlastní žádost

Stanislav Drozd admin nebyl příliš aktivní

Petr Pávek člen PR, pořádání akcí nebyl příliš aktivní

Nyní se bude o návrhu hlasovat:

Hlasování: OHP: 5; Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0;

Výsledek hlasování: Návrh byl schválen.

3. Rozpočty pro jednotlivé části klubu a správce na LS 2013/14

Navrhované rozpočty jsou:

Administrátorská sekce: 40 000 Kč

Multimediální místnost: 2 000 Kč

Posilovna: 5 000 Kč

Kufrárna, hry a sportovní vybavení: 5 000 Kč

Nyní se bude o rozpočtech hlasovat:

Hlasování: OHP: 5; Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0;
Výsledek hlasování: Rozpočty na LS 2013/14 byly schváleny.

4. Párty

Večer deskových her se bude konat ve středu 19. února od 18 hodin. Pořádá Simona 
Stančeková. Jako výhry budou vybrané reklamní předměty klubu.

Bílá cucací párty se bude konat ve středu 26. února od 17 hodin. Hlavní pořadatel je Václav 
Klema – zajistí občerstvení a zábavu.
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Rozpočet na párty: po diskuzi byla navržena horní hranice 15 tisíc. Nepočítají se do toho 
zálohy za sudy. Budeme se snažit utratit co nejméně.

Nyní se bude hlasovat o rozpočtu 15 tisíc na párty:

Hlasování: OHP: 5; Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0;

Výsledek hlasování: Rozpočet na párty byl schválen.

5. Volební řád

Po diskuzi jsme se dohodli doplnit do aktuálního návrhu, že člen volební komise nesmí 
kandidovat a že kandidáti musí být starší 18 let.

Nyní se bude hlasovat o přijetí Volebního řádu klubu Sincoolka (interní předpis SIN-IP-
2014/1) v aktuálním znění návrhu s výše uvedenými dodatky:

Hlasování: OHP: 5; Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0;

Výsledek hlasování: Pro přijetí hlasovalo více než dvě třetiny všech členů představenstva, 
interní předpis SIN-IP-2014/1 (Volební řád klubu Sincoolka) byl tedy schválen.

6. MayDej

Za klub mají zájem se podílet na pořádání tradiční akce MayDej Václav Klema, Simona 
Stančeková a Michal Halenka. Je zapotřebí se spojit s ostatními dejvickými kluby a začít 
s nimi spolupracovat.

V Praze dne 17.2.2014 Zapsal: Stanislav Olivík

Podpisy zúčastněných členů představenstva:

…....................

Michal Halenka (předseda)

…....................

Jakub Tauchman (SIN)

…....................

Václav Klema (DK)

…....................

Veronika Kotková

…....................

Stanislav Olivík
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