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

Zápis z jednání představenstva klubu
ze dne 7.4.2014

Představenstvo:
Přítomni:
Michal Halenka (předseda)

Veronika Kotková

Jan Vakula (místopředseda)

Stanislav Olivík

Jakub Tauchman (SIN)
Hosté:
Simona Stančeková

Pavel Valach

Lukáš Červenka

Martin Andrýsek

Palo Kušlita

Jan Mára

Lukáš Nagy

Tomáš Pilík

Projednáno bylo:
1. Zápis z předchozí schůze
Zápis z předchozí schůze byl podepsán všemi přítomnými.
2. Posilovna
Správce posilovny, Tomáš Pilík, informoval představenstvo, že stroje v posilovně, které
potřebovaly opravit, jsou opravené. Zároveň požádal o schválení nákupu stroje do posilovny.
Jedná se o lehce použitý pack-deck za polovinu původní ceny, podrobnosti včetně fotografií
byly zaslány předem do konference predstavenstvo@.
Cena stroje je 7 tisíc Kč. Nyní se bude hlasovat o nákupu tohoto stroje.
Hlasování: OHP: 5; Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0;
Výsledek hlasování: Nákup stroje do posilovny byl schválen. Tomáš Pilík byl pověřen
vyřízením nákupu.
Nedávno se objevil problém s jedním razítkem, kterým správci posilovny vyznačují lidem do
kolejenky, že mají přístup do posilovny. Podezření padlo na polštářek, zkusí se nejprve
vyměnit. Pokud by výměna byla příliš drahá, případně nepomohla, nechají se vyrobit dvě
nová razítka.
3. Párty před volbami, gril
Párty se bude konat ve středu 16. dubna 2014. Původní datum bylo 17. dubna, hodně lidí ale
bude ve čtvrtek odjíždět na Velikonoce.
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Půjde o grilovací párty, objedná se 1 sud piva, 1 sud malinovky nebo kofoly, okolo 20 kg
masa a klobás (mix), případně se dokoupí dřevěné uhlí. Jako horní limit rozpočtu na párty
byla navržena částka 7 tisíc.
Hlasování: OHP: 5; Pro: 4; Proti: 0; Zdržel se: 1;
Výsledek hlasování: Datum konání párty a horní limit rozpočtu 7 tisíc byly schváleny.
Objednání pití a masa si vzal na starosti Jan Vakula.
V souvislosti s grilovací párty vyvstala otázka pořízení nového grilu, neboť starý gril je již
děravý a rozklížený. Předseda klubu Pod-O-Lee nabídl našemu předsedovi darování grilu
s tím, že bychom si ho museli opravit (přivařit nohu). Další možností je nákup úplně nového
grilu. Shodli jsme se na tom, že nejprve zkusíme získat a opravit gril z Pod-O-Lee.
4. Faktura za úklid po Bílé lízací párty
Firma, která provádí úklid na Sinkuleho koleji vystavila klubu fakturu na 4900 Kč za úklid po
Bílé lízací párty. Vzhledem k tomu, že je na faktuře formulace „Fakturujeme Vám práce dle
objednávky a výkazu práce číslo 12089 - klub Sincoolka“, rozhodli jsme se fakturu neplatit
a vrátit ji firmě zpět. Důvodem je fakt, že jsme si úklid neobjednali, k faktuře není přiložen
výkaz práce č. 12089, a s odvedenou prací nejsme spokojeni. Obecně nejsme s tím, jak bývá
na koleji uklizeno, dlouhodobě spokojeni.
5. Výjezdní zasedání SU
Zasedání se koná 11. až 13. dubna 2014. Náklady na něj by pro klub měly být nižší než
2 tisíce, hlasovat o rozpočtu na něj se tedy nemusí.
6. RSS
Rada studentských samospráv se sejde 9. dubna. Jedním z bodů jednání bude úklid na
kolejích.
7. Rámcová smlouva mezi Studentskou unií a ČVUT
Michal Halenka informoval představenstvo klubu o tom, že se na popud Prezidentky SU
připravuje nová Rámcová smlouva mezi SU a ČVUT.
Možné negativní dopady jednání o nové smlouvě jsou následující: SÚZ by mohl chtít po
klubech platit elektřinu spotřebovanou při provozu počítačové sítě (řádově statisíce ročně),
ČVUT by nám mohl chtít sebrat část IPv4 adres a proslýchá se, že by kolejní kluby SU mohly
přijít o správu kolejních počítačových sítí, resp. jejich připojení do sítě ČVUT.

V Praze dne 7.4.2014

7.4.2014

Zapsal: Stanislav Olivík
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Podpisy zúčastněných členů představenstva:

…....................
Michal Halenka (předseda)

7.4.2014

…....................

…....................

Jan Vakula (místopředseda)

Jakub Tauchman (SIN)

…....................

…....................

Veronika Kotková

Stanislav Olivík
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