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Zápis z jednání představenstva klubu
ze dne 30.3.2014

Představenstvo:
Přítomni:

Michal Halenka (předseda)

Jan Vakula (místopředseda)

Lucia Cyprianová

Stanislav Olivík

Hosté:

Václava Sedlmajerová

Projednáno bylo:
1. Zápis z předchozí schůze

Zápis z předchozí schůze byl podepsán všemi přítomnými.

2. Volby na období 2014-2015

Podle stanov klubu musí usnesení k vyhlášení voleb odhlasovat 2/3 všech členů 
představenstva. Protože se schůze účastní méně než 2/3 členů představenstva, 
prodiskutovali se jen termíny.

Poté, co seženeme tři členy volební komise, vyhlásí Předseda volby, jak mu to umožňují 
stanovy klubu. První členkou komise se stala Lucia Cyprianová, která nebude kandidovat na 
příští volební období.

3. Wifi kontroler

Michal Halenka informoval představenstvo, že přišla faktura za diagnostiku kontroleru 
Extricom a dopravu kontroleru do Izraele k dalším testům. Celková cena je 9634 Kč vč. DPH. 
Jelikož se odeslání na opravu odlasovalo na schůzi 18.11.2013, nemusí se o zaplacení této 
faktury hlasovat.

Samotná oprava byla firmou Intelek navržena jako placená výměna kontroleru za nový kus 
v ceně 55 tisíc Kč bez DPH, což jsme vzhledem k ceně odmítli.

V současné době zkoušíme řešení firmy Ruckus.

4. Výjezdní zasedání SU

Michal Halenka informoval představenstvo o konání výjezdního zasedání Studentské unie 
a vyzval ostatní členy představenstva k účasti, pokud budou chtít. Zasedání se koná 11. až 
13. dubna 2014.
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5. Objednávka kancelářských potřeb

Předběžný seznam byl upraven a bude doplněn o lepící pásky.

Nyní se bude hlasovat o objednání kancelářských potřeb u firmy APAP v aktuálním znění 
seznamu s doplněním lepících pásek v ceně přibližně 3600 Kč vč. DPH:

Hlasování: OHP: 4; Pro: 4; Proti: 0; Zdržel se: 0;

Výsledek hlasování: Kancelářské potřeby budou objednány.

6. Párty před volbami

Ve čtvrtek 17. dubna 2014 se bude konat předvolební grilovací párty, na níž se budou moci 
prezentovat kandidáti.

Předpokládáme, že se bude podávat grilované maso, zelenina a nealkoholické nápoje.

Bude zapotřebí koupit nový gril, nejspíše opět na dřevěné uhlí. Po nalezení vhodných 
kandidátů se vytvoří webové hlasování a nákup se schválí pomocí webového hlasování.

V Praze dne 30.3.2014 Zapsal: Stanislav Olivík

Podpisy zúčastněných členů představenstva:

…....................

Michal Halenka (předseda)

…....................

Jan Vakula (místopředseda)

…....................

Lucia Cyprianová

…....................

Stanislav Olivík
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