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Zápis z jednání představenstva klubu
ze dne 5.5.2014

Představenstvo:
Přítomni:
Veronika Kotková

Jan Mára (SIN)

Stanislav Olivík

Michal Škorňa

Michal Halenka

Jakub Tauchman

Václava Sedlmajerová

Pavel Valach

Jan Vakula

Martin Andrýsek

Simona Stančeková

Adam Rýdl

Lukáš Červenka

Jan Vrkoslav

Stanislav Drozd

Václav Veselý

Hosté:

Pavol Kušlita

Projednáno bylo:
1. Volba předsedy
Jelikož se jedná o první schůzi nového představenstva, je zapotřebí zvolit předsedu
a místopředsedu klubu.
O post předsedy klubu je jediný zájemce, Michal Halenka.
Před vlastním hlasováním navrhl Jakub Tauchman, že bychom měli Michala vyzpovídat, proč
kandiduje, atp. Jeho návrh nebyl přijat, neboť Michala známe z dřívějšího působení na
postu předsedy.
Nyní se bude hlasovat, zda se Michal Halenka stane předsedou klubu.
Hlasování: OHP: 6; Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 1;
Michal Halenka volbu přijímá.
Výsledek hlasování: Michal Halenka byl zvolen předsedou klubu Sincoolka.
2. Volba místopředsedy
Předseda klubu navrhl na post místopředsedy Veroniku Kotkovou, která nominaci přijímá.
Nyní se bude hlasovat, zda se Veronika Kotková stane místopředsedou klubu.
Hlasování: OHP: 6; Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 1;
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Veronika Kotková volbu přijímá.
Výsledek hlasování: Veronika Kotková byla zvolena místopředsedou klubu Sincoolka.
3. Seznámení se strukturou SU a klubu
Předseda seznámil nové členy představenstva se strukturou Studentské unie ČVUT
a strukturou a způsobem fungování klubu Sincoolka.
4. Teambuildingová akce „Předávání představenstva“
Po diskuzi jsme vybrali curling. Po dlouhé diskuzi jsme se shodli na termínu 7. června,
případně 8. června.
Přišel Václav Klema, osob s hlasovacím právem je nyní 7.
5. Grilování s Alumni
Po diskuzi jsme se rozhodli, že grilování pro současné i minulé aktivní členy klubu se
uskuteční stejný den, jako curling. Aktivním členům, kteří v klubu působili v minulosti, se
pošle emailová pozvánka.
Opět po diskuzi jsme se dohodli, že bude jednodušší mít jeden společný rozpočet na obě
akce, než dva rozpočty. Předběžná kalkulace ukazuje, že by mělo stačit 15 tisíc.
Nyní se bude hlasovat o horním stropu 15 tisíc pro rozpočet na curling a grilování.
Hlasování: OHP: 7; Pro: 6; Proti: 1; Zdržel se: 0;
Výsledek hlasování: Horní strop 15 tisíc pro společný rozpočet na curling a grilování byl
schválen. Rezervaci termínu na curling si vezme na starosti Jan Vakula, který s firmou již
jednal. O rozeslání pozvánek na grilování se postará Michal Halenka.
6. MayDej
Stanislav Olivík seznámil ostatní členy představenstva s aktuálním stavem přípravy akce
MayDej. Klub na akci zapůjčí stany, reflektory, reproduktory a zesilovač a další věci dle
potřeby.
Hlavním organizátorem je klub Buben, který zatím vše platí ze svého účtu. Po skončení akce
a zaplacení všech účtů se náklady rozúčtují i na další dejvické kolejní kluby, tedy kluby
Sincoolka, Masařka a Orlík. Při rozúčtování se bude kromě velikosti klubů brát zřetel i na to,
jak se jednotlivé kluby podíleli na organizaci před akcí i během ní.
Rámcový rozpočet na akci je 130 až 150 tisíc. Odhad Stanislava Olivíka je, že na klub
Sincoolka připadne 40 až 50 tisíc. Dohodli jsme se, že žádnou částku zatím schvalovat
nebudeme, že počkáme až na konečné vyúčtování.
Václav Klema informoval, že se pokusí dojednat s rádiem, kde pracuje, že by se postaralo
o hudební produkci výměnou za reklamní stánek na akci.
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7. Různé
Aktivní členové představili sebe a své plány, co by chtěli na svých pozicích dělat.
Michal Halenka se bude opět snažit skloubit povinnosti předsedy s prací Administrátora,
Veronika Kotková si ponechá účetnictví a správu kolárny, Stanislav Olivík pak projevil zájem
se nadále starat o webové stránky a nástěnky klubu. Jakub Tauchman se bude věnovat práci
Administrátora a pomáhat s chodem klubu. Václav Klema nenechal nikoho na pochybách, že
kandidoval především proto, aby nebyla Dejvická kolej odpojena od internetu.
Z nových členů představenstva by se Michal Škorňa rád zapojil do pořádání společenských
akcí, Jan Mára se chce věnovat svým úkolům, tedy jednání s vedením koleje a SÚZ.
Přítomní správci místností a služeb nadále chtějí pokračovat ve své práci. Kromě Jana
Vakuly, který bude končit školu. Dělat správce her a sportovního vybavení má zájem Martin
Andrýsek.

V Praze dne 5.5.2014

Zapsal: Stanislav Olivík

Podpisy zúčastněných členů představenstva:
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…....................

…....................

Michal Halenka (předseda)

Veronika Kotková (místopředseda)

…....................

…....................

Jan Mára (SIN)

Václav Klema (DK)

…....................

…....................

…....................

Stanislav Olivík

Michal Škorňa

Jakub Tauchman
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