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Zápis z jednání představenstva klubu
ze dne 25.6.2014

Představenstvo:
Přítomni:

Michal Halenka

Veronika Kotková

Václav Klema (DK)

Stanislav Olivík

Michal Škorňa

Jakub Tauchman

Hosté:

Jan Vakula

Petr Pávek

Lukáš Červenka

Pavol Kušlita

Pavel Valach

Projednáno bylo:
1. Zápis z předchozí schůze

Zápis z předchozí schůze byl podepsán všemi přítomnými.

2. Prázdninová rekonstrukce sítě a WiFi

Stanislav Olivík v krátkosti představil finanční stránku rekonstrukce sítě a nákupu WiFi. Na 
materiál na rekonstrukci sítě máme tři nabídky, všechny byly zaslány do konference 
predstavenstvo@ večer před schůzí. Je v nich potřeba doladit podrobnosti, např. přesný typ 
zásuvky. Také představil nabídku na WiFi řešení postavené na produktech Ruckus a navrhl 
k diskuzi, zda kupovat vše najednou, nebo se pokusit domluvit s dodavatelem WiFi a nákup 
produktů Ruckus realizovat až v září.

Po diskusi jsme se rozhodli, že se určí horní limity pro obě akce zvlášť, tedy pro 
rekonstrukci sítě a nákup WiFi.

Pro rekonstrukci sítě, tedy nákup kabelů, patch panelů, zásuvek, napájecích kabelů 
a dalšího materiálu potřebného pro úspěšné dokončení práce, byl navržen horní limit 250 
tisíc.

Nyní se bude o tomto návrhu hlasovat:

Hlasování: OHP: 6; Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0;

Výsledek hlasování: Na rekonstrukci sítě bylo vyčleněno 250 tisíc.

Pro nákup WiFi navrhl Stanislav Olivík limit 335 tisíc. Limit vychází z aktuální nabídky.

Nyní se bude o tomto návrhu hlasovat:

Hlasování: OHP: 6; Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0;
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Výsledek hlasování: Na nákup WiFi bylo vyčleněno 335 tisíc.

Vzhledem k množství kupovaného materiálu se bude muset objednat dva týdny před 
zahájením prací. Dodavatele tedy budeme muset vybrat do týdne a půl. Pokud půjde 
dodavatele kombinovat dle nejlepší nabídky na jednotlivé zboží, koupíme materiál od více 
dodavatelů.

Nákup WiFi se pokusíme posunout na září. Pokud by to nebylo možné, koupíme to již nyní.

3. Prázdninový režim

Tomáš Pilík, správce posilovny, nebude přes léto bydlet na koleji. Razítko na tu dobu předal 
Michalovi Škorňovi. Dále přes léto nebudou na koleji bydlet Jan Mára a nový správce Her 
a sportovního vybavení Martin Andrýsek.

Většina adminů a členů představenstva na koleji přes léto bydlet bude.

4. Vyúčtování MayDej

Předseda klubu Buben zaslal vyúčtování akce MayDej. K vyúčtování a především způsobu 
rozpočítání celkové částky na jednotlivé kluby (Buben, Masařka, Sincoolka a Orlík) proběhla 
diskuze. Výsledkem diskuze je návrh hlasovat pro nesouhlas s vyúčtováním akce MayDej.

Nyní se bude o tomto návrhu hlasovat:

Hlasování: OHP: 6; Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0;

Výsledek hlasování: S vyúčtováním, které nám bylo zasláno předsedou klubu Buben 
nesouhlasíme, protože je celková částka mezi jednotlivé kluby rozdělena neproporcionálně.

V kufrárně stále ještě máme sudy, které zbyly po akci MayDej. Tyto sudy zabírají v kufrárně 
místo, které by mohlo být využito k uložení věcí přes léto. Budeme tedy po klubu Buben 
požadovat jejich urychlený odvoz.

Odešel Václav Klema, počet osob s hlasovacím právem je 5.

5. Různé

Úklid kufrárny: Michal Halenka navrhl na začátku semestru úplně vyklidit kufrárnu. Po 
diskuzi jsme se shodli na prvním týdnu v říjnu.

Při diskuzi také vyšlo najevo, že SÚZ letos neobjednal na konec semestru kontejner, což 
některé lidi nepříjemně zaskočilo.

V Praze dne 25.6.2014 Zapsal: Stanislav Olivík
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Podpisy zúčastněných členů představenstva:

…....................

Michal Halenka (předseda)

…....................

Veronika Kotková 
(místopředseda)

…....................

Václav Klema (DK)

…....................

Stanislav Olivík

…....................

Michal Škorňa

…....................

Jakub Tauchman
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