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Zápis z jednání představenstva klubu
ze dne 6.10.2014

Představenstvo:
Přítomni:

Veronika Kotková (místopředseda)

Jan Mára (SIN)

Stanislav Olivík

Michal Škorňa

Jakub Tauchman

Hosté:

Martin Andrýsek

Lukáš Červenka

Stanislav Drozd

Dominik Soukup

Pavel Valach

David Hoňka

Tomáš Pilík

Tomáš Kulík

Projednáno bylo:
1. Zápis z předchozí schůze

Zápis z předchozí schůze byl podepsán všemi přítomnými.

2. Párty a Večer deskových her

Párty: PR sekce navrhla Ledovou párty. Kromě piva chtějí podávat víno zmražené v malých 
kelímkách a gin s tonikem. Opět chtějí použít osvětlení jako na Bílé lízací párty.

Velkých kelímků je ve skladu dost, musely by se koupit malé na zmražené víno.

PR chce na párty objednat „sníh“. Kolem toho se strhla debata, která neskončila jednoznač-
ným výsledkem.

Celkem by se měly připravit čtyři sudy piva, jeden sud nealka a gin s tonikem.

Večer deskových her: Protože není na schůzi přítomen nikdo z PR párty a datum konání 
párty se blíží, rozhodli jsme se posunout párty na 21.10. Večer deskových her se po dohodě 
s Martinem Andrýskem přesune na 14.10. Jako pomocník při organizaci VDH se hlásí Michal 
Škorňa.

Další schůze ohledně párty bude příští týden v pondělí (13.10.) po úředních hodinách.

3. Posilovna

Jelikož není na schůzi přítomen předseda, nelze schvalovat nákupy nad 20 tisíc. Proto se jen 
prodiskutuje návrh nákupu nových zařízení do posilovny, který zaslal Michal Škorňa ve 
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spolupráci s Tomášem Pilíkem.

Kruhy: Tomáš Pilík kontaktoval několik firem, nejlevnější nabídka od certifikované firmy je 
za 20500 Kč. Firmu si vyžádalo vedení koleje, aby byla zajištěna bezpečnost.

Zašli jsme se podívat do posilovny, jestli tam bude dost místa na cvičení na kruzích. 
V místě, kde by kruhy měly být může být problém s jejich uchycením na stěnu či strop. 
Tomáš Pilík nás informoval, že se před vlastní instalací bude dělat posudek statiky jak 
firmou, tak statikem od SÚZ.

Řetězy (na činky): Veronika Kotková by měla raději dvě nové polohovací lavičky než řetězy. 
Tomáš Pilík mluvil se správci posilovny klubu Pod-O-Lee, kteří mu nabídli jednu lavičku od 
nich. Také by se mohl koupit jen jeden pár řetězů místo dvou.

Stojan na činky: Stojan chtěla hospodářka koleje (pí Zrzavecká), aby se dalo okolo činek 
lépe uklízet. Zkusíme se s ní domluvit, že ne, případně aby ho koupil SÚZ.

HiFi věž: Ta současná je více než čtyři roky stará a nefunguje přenos zvuku do jednoho 
reproduktoru, samotný reproduktor funguje. Také zlobí USB slot.

Odešel Michal Škorňa, počet osob s hlasovacím právem je 5.

Stávající stav posilovny: Chybí baterie v cyklotrenažerech, nefunguje veslovací trenažer. 
Veslovací trenažer se buď zkusí vyreklamovat (pokud je ještě v záruce), nebo se vyhodí, až 
bude k dispozici kontejner.

Zadrhává se lano, které je místo ocelového lanka u peck-decku.

Na nové podlaze je spousta černých šmouh, v provozním řádu je napsáno, že se v posilovně 
nesmí používat boty s černou podrážkou. Správci dostali za úkol na toto výrazně upozornit.

Domluvili jsme se, že se zredukuje celková cena ze 44 tisíc na cca 35 tisíc a hlasování 
o nákupu proběhne na příští schůzi.

4. Klíče

Vedení koleje chce zaktualizovat seznam, kdo má jaké klíče od místností v naší správě. Na 
seznamu musí být i podpis příslušného člověka.

5. Kufrárna

Stále platí, že se má kufrárna do konce října vyklidit. Správci již vyvěsili letáčky s upozor-
něním. Nevyzvednuté věci se pokusíme nabídnout členům klubu, případně se vyhodí. Zatím 
ovšem nevíme, kdy bude k dispozici kontejner.
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6. Rozpočty částí klubu na ZS 2014/15

Protože není přítomen předseda, nemůže se schvalovat rozpočet pro adminskou část. 
Protože není přítomen ani jeden správce Multimediální místnosti, nebude se schvalovat ani 
rozpočet pro Multimediální místnost.

Schvalovat se bude rozpočet pro Hry a sportovní vybavení. Byla navržena stejná částka jako 
minulý semestr, tedy 2000 Kč.

Nyní se bude o návrhu hlasovat:

Hlasování: OHP: 4; Pro: 4; Proti: 0; Zdržel se: 0;

Výsledek hlasování: Limit 2000 Kč pro Hry a sportovní vybavení byl schválen.

Ostatní rozpočty se budou schvalovat na příští schůzi.

Odešel Jakub Tauchman, počet osob s hlasovacím právem je 3. Představenstvo tedy 
není od tohoto okamžiku usnášeníschopné.

7. Různé

Informace z RSS: Ve čtvrtek proběhne na Masarykově koleji ZSS. Připravují se nové interní 
předpisy RSS, můžeme je připomínkovat.

Na RSUZ by se měl řešit úklid. Od října ovšem úklid zajišťuje nová firma. Zatím s ní nejsou 
větší problémy, jen uklízečky prý mají občas (psychický) problém s uklízením záchodů.

Informace z jednání Jana Máry s vedoucí koleje:

Dávkovače na mýdla na sudých chodbách budou. Jen se musí vybrat nový dodavatel, neboť 
akce na Bubenečské koleji, v jejímž rámci se montovaly dávkovače na mýdlo na lichých 
chodbách, již skončila.

Okna v Multimediální místnosti budou opravena v dohledné době. Musí přijít řemeslník ze 
Strahova.

Vodovodní baterie v koupelnách a sprchách na západní straně koleje se budou postupně 
vyměňovat. Na jednorázovou výměnu nejsou peníze.

Bílé tabule do studoven se pořídí ze 4 Kč fondu. Zatím se koupí tři tabule a magnetické 
stěrky a zásoba popisovačů. Popisovače se budou půjčovat na vrátnici společně s klíči od 
studoven.

Inventura – SÚZ bude dělat inventuru svého majetku, protože na něj bude dávat nové 
štítky. Vedení koleje od nás chce soupisy našeho majetku vneseného do místností SÚZ 
a majetku SÚZ, který je v místnostech pod naší správou.

V Praze dne 6.10.2014 Zapsal: Stanislav Olivík
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Podpisy zúčastněných členů představenstva:

…....................

Veronika Kotková
(místopředseda klubu)

…....................

Jan Mára
(zástupce samosprávy Sinkuleho koleje)

…....................

Stanislav Olivík

…....................

Michal Škorňa

…....................

Jakub Tauchman
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