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Zápis z jednání představenstva klubu
ze dne 22.9.2014

Představenstvo:
Přítomni:

Michal Halenka (předseda)

Veronika Kotková (místopředseda)

Jan Mára (SIN)

Stanislav Olivík

Michal Škorňa

Jakub Tauchman

Hosté:

Veronika Huvarová

Lucia Cyprianová

Katarína Dianová

Simona Stančeková

Martin Andrýsek

Lukáš Červenka

Stanislav Drozd

Jakub Hadamčík

Pavol Kušlita

Lukáš Nagy

Dominik Soukup

Pavel Valach

Jan Červenka

David Hoňka

Tomáš Pilík

Jan Vakula

Projednáno bylo:
1. Zápis z předchozí schůze

Zápis z předchozí schůze byl podepsán všemi přítomnými.

2. Faktura za úklid po Bílé lízací párty

Nezaplacená faktura z března za úklid po Bílé lízací párty se řešila v září s Pavlovskou. Po 
poradě čtyř členů představenstva (Michal Halenka, Veronika Kotková, Stanislav Olivík, Jakub 
Tauchman) jsme se rozhodli ji zaplatit, pokud firma dodá fakturu se správnými údaji. Firma 
opravenou fakturu dodala, takže jsme ji zaplatili. Faktura byla na 4900,50 Kč.

3. Rekonstrukce kabeláže

Rekonstrukce kabeláže proběhla ve dnech 26.7. - 3.8.2014 na 4. - 12. a 14. chodbě a 27.8. 
na 13. chodbě.

Na čtvrté až desáté chodbě byly v předem domluvený termín všechny pokoje volné, takže 
jsme mohli vyměnit kabely, zásuvky i patchpanely všude najednou. Pracovalo se od osmi 
ráno do deseti až jedenácti večer, v některých případech i déle.

Na jedenácté až čtrnácté chodbě bydleli studenti, takže s námi musel chodit zástupce SÚZ. 
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Pracovalo se tedy od devíti ráno do pěti odpoledne (11. - 12. a 14. chodba), resp. od osmi 
ráno do dvou odpoledne (13. chodba). Prioritu tedy měla výměna kabelů. Patchpanely se 
měnili večer, zásuvky podle toho, jak byli ubytovaní přítomni na pokojích.

Z limitu 250 tisíc se vyčerpalo 167735,92 Kč, z toho 159593 Kč na materiál a nářadí 
a 8142,92 na jídlo a občerstvení. Podrobný přehled čerpání je k dispozici v archivu klubu, 
elektronická verze je vystavena společně s tímto zápisem.

4. Různé

RSS: Chtělo by to opět řešit problém s úklidem. Od října však bude uklízet nová firma, takže 
to již nebude moc aktuální.

Jednací řád: Michal Halenka připomněl, že se stanovy klubu odkazují na jednací řád, který 
ovšem neexistuje a je tedy potřeba ho vytvořit.

5. Budování WiFi sítě

Stejně jako v případě rekonstrukce kabeláže byla i na budování WiFi sítě podepsána se SÚZ 
smlouva o spolupráci. Pro budování WiFi na Dejvické koleji platí termín 22.9. - 2.12.2014, 
pro Sinkuleho kolej platí termín 1.10. - 23.12.2014. V příloze smlouvy je popsán 
i navrhovaný postup budování sítě, který bychom neměli svévolně měnit.

Začátkem září jsme požádali firmu Symbion o zaslání aktualizované nabídky na zboží od 
firmy Ruckus. Vzhledem ke změně kurzu koruny během léta se změnila celková cena, a to 
tak, že překročila limit odhlasovaný na minulé schůzi.

Celková cena aktualizované nabídky od firmy Symbion je 346523 Kč. Nabídka obsahuje 
1 kontroler, upgrade licence na řízení 25 AP, Support na 3 roky (povinné), 25 AP a 25 PoE 
injektorů. Nabídka byla zaslána do konference predstavenstvo@ začátkem září.

Vzhledem k tomu, že již proběhla rekonstrukce kabeláže a že v limitu na ni bylo počítáno 
i s nákupem materiálu na budování WiFi, bude nyní se hlasovat o novém limitu pro budování 
WiFi, který bude zohledňovat vlastní nákup WiFi i nákupy materiálu pro budování sítě. 
Navržena byla částka 380 tisíc.

Nyní se bude o návrhu hlasovat:

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

Výsledek hlasování: Na vybudování WiFi sítě na Sinkuleho a Dejvické koleji byl schválen 
limit 380 tisíc Kč.

6. Kufrárna

Jan Červenka již nebydlí na koleji, je tedy potřeba najít nového správce. Aktuálně máme tři 
zájemce: Davida Hoňku, Martina Prokše a Daniela Sihlovce.

Domluvili jsme se, že dáme příležitost všem třem a budeme tedy mít tři správce kufrárny. 
Jan Mára dostal za úkol vyjednat s vedením koleje přidělání dvou klíčů pro nové správce.
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Do konce října se kufrárna vyklidí, aby mohl být proveden její generální úklid. Podle 
posledních informací by měl být v té době přistaven kontejner, takže bude kam vyhodit 
bezprizorní věci.

7. Posilovna

Správci by rádi posilovnu dovybavili, případně zařízení obměnili. Chtěli by pořídit novou 
lavičku, kruhy, řetězy na činky a další drobnosti. Cenu odhadují na 30 tisíc Kč.

Do měsíce mají přijít s konkrétním návrhem, o kterém pak bude představenstvo hlasovat.

Přišel Václav Klema, odešel Michal Škorňa, počet osob s hlasovacím právem je 6.

8. MayDej

Vrátili jsme sudy z MayDej, které byly uloženy v kufrárně. Michal Halenka předal předsed-
kyni klubu Buben, Veronice Huvarové, peníze, které jsme za ně dostali.

Předsedkyně klubu Buben poslala nové vyúčtování za MayDej. Na náš klub vychází 28305 Kč. 
To je méně, než v předchozím vyučtování.

Po krátké diskuzi se hlasovalo, zda tuto částku zaplatíme:

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

Výsledek hlasování: Návrh byl schválen.

Tím jsme uzavřeli MayDej 2014.

9. Různé

Kolo: Oprava bezprizorního kola z kolárny č. 2 by podle odhadu stála 2000 Kč. Jakub 
Tauchman má povoleno opravu provést, nákupy má předem konzultovat s Michalem 
Halenkou.

Kolárna: Kolárna č. 2 bude brzy plná. Kolárna č. 1 se uvolňuje, aktuálně jsou tam dvě volná 
místa. Kolárna č. 1 je určená pro drahá kola, proto se tam nebudou dávat kola z kolárny 
č. 2. Jan Mára dostal za úkol se pokusit získat větší místnost místo kolárny č. 2.

Párty: Párty bude v úterý 14.10. Zatím není dané téma, tak se nebude hlasovat o rozpočtu. 
První návrhy jsou čepicová párty, případně karaoke párty. PR sekce, Lucia Cyprianová 
a Katarína Dianová dostali za úkol vymyslet co nejdříve téma párty.

Po naší párty proběhne revize pípy. Do doby konání párty je zapotřebí ji zkompletovat, tedy 
koupit hadičky, rozdvojky apod. Na starosti to dostal Martin Andrýsek.

Večer deskových her se bude konat ve středu 21. října od 18 hodin. Pořádají Martin 
Andrýsek a Simona Stančeková. Jako výhry budou vybrané reklamní předměty klubu.
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Studovny: V rámci rekonstrukce kabeláže byl do studoven přiveden internet. Jan Mára 
dostal za úkol zkusit vyjednat s vedením koleje vybavení studoven bílými tabulemi, případně 
novými stoly a židlemi.

Multimediální místnost: Přes léto byly nejvíce poničené stoly nahrazené novými ze skladu 
MM. Chtělo by to vylepšit možnosti připojení laptopu k dataprojektoru a reproduktorům, aby 
se nemusel přepojovat kabel od stolního počítače v MM.

10. Odpuštění členských příspěvků za ZS 2013/14

Podle stanov klubu (čl. 2, bod d-4) rozhoduje o odpuštění členských příspěvků představen-
stvo. Příspěvek se odpouští za uplynulé období. Pokud dotčený člen klubu plánuje být 
členem i v dalším období, převede se mu členský příspěvek do dalšího období. Pokud již 
členem klubu nebude, členský příspěvek se mu vrátí.

Vzhledem k tomu, že se přes léto prováděla rekonstrukce kabeláže, padl návrh, aby se 
příspěvek odpustil všem, kdo se do akce zapojil. Návrh byl akceptován. O odpuštění příspěv-
ků dalším aktivním členům klubu proběhla diskuze.

Předseda klubu přednesl po konzultaci s ostatními členy představenstva a dotčenými členy 
klubu (pokud byly přítomni) následující návrh:

Příspěvek odpustit následujícím členům klubu:

Jméno a příjmení činnost

Michal Halenka předseda klubu, admin, rekonstrukce kabeláže, pomoc při 
MayDej

Veronika Kotková místopředseda klubu, správce kolárny, rekonstrukce 
kabeláže

Jan Mára zástupce Sinkuleho koleje, zastupující správce kufrárny před 
prázdninami

Václav Klema zástupce Dejvické koleje, správce Multimediální místnosti, 
člen PR, pořádání akcí, pomoc při MayDej

Stanislav Olivík člen představenstva, rekonstrukce kabeláže, pomoc při 
MayDej, nástěnkář

Jakub Tauchman člen představenstva, admin, rekonstrukce kabeláže, pomoc 
při MayDej

Lukáš Červenka admin, rekonstrukce kabeláže

Stanislav Drozd admin, rekonstrukce kabeláže, pomoc při MayDej

Jakub Hadamčík rekonstrukce kabeláže, admin

Pavol Kušlita admin, rekonstrukce kabeláže, pomoc při MayDej

Lukáš Nagy admin, rekonstrukce kabeláže

Dominik Soukup admin, rekonstrukce kabeláže
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Jméno a příjmení činnost

Pavel Valach admin, rekonstrukce kabeláže

Simona Stančeková člen PR, pořádání akcí, správce Multimediální místnosti, 
rekonstrukce kabeláže

Tomáš Pilík správce posilovny

Tomáš Kulík správce posilovny

Jan Vakula do konce dubna člen představenstva a správce her 
a sportovního vybavení, pomoc při MayDej

Petr Pávek úklid grilovacího skladu, rekonstrukce kabeláže

Příspěvek neodpustit následujícím členům klubu:

Jméno a příjmení činnost důvod neodpuštění

Michal Škorňa člen představenstva nebyl příliš aktivní

Martin Andrýsek admin, správce her 
a sportovního vybavení

nebyl příliš aktivní, jako správce her 
funguje od května

Jan Červenka správce kufrárny moc nefungoval na přelomech 
prázdnin, nedal pořádně vědět, že 
končí na koleji, nehledal aktivně 
svého nástupce

Nyní se bude o návrhu hlasovat:

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

Výsledek hlasování: Návrh byl schválen.

V Praze dne 22.9.2014 Zapsal: Stanislav Olivík

Podpisy zúčastněných členů představenstva:

…....................

Michal Halenka
(předseda klubu)

…....................

Veronika Kotková
(místopředseda klubu)
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…....................

Jan Mára
(zástupce samosprávy Sinkuleho koleje)

…....................

Václav Klema
(zástupce samosprávy Dejvické koleje)

…....................

Stanislav Olivík

…....................

Michal Škorňa

…....................

Jakub Tauchman
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