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Zápis z jednání představenstva klubu
ze dne 5.5.2014

Představenstvo:
Přítomni:
Michal Halenka (předseda)

Veronika Kotková

Jakub Tauchman (SIN)

Stanislav Olivík

Lucia Cyprianová
Hosté:
Václava Sedlmajerová

Pavol Kušlita

Jan Mára

Pavel Valach

Michal Škorňa

Martin Andrýsek

Simona Stančeková

Adam Rýdl

Lukáš Červenka

Jan Vrkoslav

Stanislav Drozd

Václav Veselý

Projednáno bylo:
1. Zápis z předchozí schůze
Zápis z předchozí schůze byl podepsán všemi přítomnými.
2. Schválení Výroční zprávy klubu Sincoolka za rok 2013
Jelikož představenstvo dosud neschválilo Výroční zprávu klubu Sincoolka za rok 2013, která
byla odevzdána Studentské unii ČVUT v únoru tohoto roku, bude se schvalovat nyní, krátce
před koncem mandátu tohoto představenstva.
Výroční zpráva byla původně zaslána předsedou do konference predstavenstvo@ koncem
ledna, aby ji mohli ostatní členové představenstva připomínkovat, a znovu pak několik dní
před schůzí, aby si ji mohli před hlasováním připomenout.
Nyní se bude hlasovat, zda představenstvo Výroční zprávu schválí.
Hlasování: OHP: 5; Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0;
Výsledek hlasování: Výroční zpráva klubu Sincoolka za rok 2013 byla schválena.
3. Schválení Zprávy o průběhu voleb a výsledků voleb
Zpráva o průběhu voleb byla volební komisí odevzdána v řádném termínu, členové
představenstva tedy měli dostatek času si ji přečíst a případně připomínkovat. Žádné
připomínky k ní nebyly. Bez dalších průtahů je tedy možno hlasovat o schválení Zprávy
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o průběhu voleb a výsledků voleb.
Před vlastním hlasováním ještě předseda klubu poděkoval volební komisi za její práci.
Nyní se bude hlasovat, zda představenstvo schválí Zprávu o průběhu voleb a výsledky voleb.
Hlasování: OHP: 5; Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0;
Výsledek hlasování: Vzhledem k tomu, že pro schválení Zprávy o průběhu voleb hlasovalo
více než dvě třetiny členů představenstva, byla tato schválena. Spolu s ní byly schváleny
výsledky voleb.
Tím končí poslední schůze tohoto představenstva, stejně jako mandát jeho členů. Dnem
5.5.2014 vzniká mandát nového představenstva.

V Praze dne 5.5.2014

Zapsal: Stanislav Olivík

Podpisy zúčastněných členů představenstva:

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

5.5.2014

…....................

…....................

Jakub Tauchman (SIN)

Lucia Cypriánová

…....................

…....................

Veronika Kotková

Stanislav Olivík
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