
Zikova 13, Praha 6 – 160 00
predstavenstvo@sin.cvut.cz, www.sin.cvut.cz

Zápis z jednání představenstva klubu
ze dne 14.10.2014

Představenstvo:
Přítomni:

Michal Halenka (předseda)

Veronika Kotková (místopředseda)

Jan Mára (SIN)

Stanislav Olivík

Jakub Tauchman

Hosté:

Veronika Huvarová

Simona Stančeková

Lukáš Červenka

Projednáno bylo:
1. Zápis z předchozí schůze

Zápis z předchozí schůze byl podepsán všemi přítomnými.

2. Rozpočty částí klubu na ZS 2014/15

Rozpočet pro adminskou část: Stanislav Olivík navrhl snížení na 30 tisíc s tím, že zkusíme 
použít alternativní tonery do tiskárny, které jsou levnější než ty originální.

Rozpočet pro posilovnu byl navržen stejný jako minulý semestr, tedy 5000 Kč.

Rozpočet pro Multimediální místnost byl navržen stejný jako minulý semestr, tedy 2000 Kč.

Nyní se bude hlasovat o všech rozpočtech dohromady:

Hlasování: OHP: 5; Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0;

Výsledek hlasování: Rozpočty pro adminy, posilovnu a MM byly schváleny.

Limit pro Hry a sportovní vybavení byl schválen již na minulé schůzi

3. Párty

Simona Stančeková a Jan Mára představili návrh, co koupit na párty: dokoupit sud 13° piva, 
50 l vína, 20 l ginu, tonic, arašídové křupky a UV zářivky. Zářivky by stály 2200 Kč za 11 kusů 
a koupily by se od firmy, od které jsme je měli posledně půjčené (přes Václava Klemu).

Po diskuzi jsme se shodli, že nebude víno a koupí se ještě jeden sud piva.

Také navrhli tři nová témata párty: bublinková, balonková a červená. Pro bublinkovou párty 
by se musel koupit bublinkovač a náplň, která bude svítit pod UV. Cena by byla okolo 
2500 Kč. Pro balonkovou párty by se nakoupily plastové balonky. Při rozumném zaplnění 
ping-pongárny by cena byla v desítkách tisíc jen za balonky. Pro červenou párty by se 
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musely koupit červené fólie, kterými by se překryla světla v místnosti.

Po diskuzi jsme se shodli na Bublinkové párty. Co se rozpočtu týče, byl navržen horní limit 
15 tisíc s tím, že se budeme snažit utratit co nejméně (12-13 tisíc).

Nyní se bude hlasovat o horním limitu na párty 15 tisíc:

Hlasování: OHP: 5; Pro: 4; Proti: 0; Zdržel se: 1;

Výsledek hlasování: Horní limit 15 tisíc na párty byly schválen.

4. Posilovna

Zatím nedorazily opravené podklady pro nákup a nedorazil ani jeden ze správců posilovny. 
S hlasováním o nákupu počkáme, až dodají podklady.

5. Různé

Inventura – SÚZ bude dělat inventuru svého majetku a bude na něj dávat nové štítky. Na 
Sinkuleho koleji by se měly štítkovat židle, postele a skříně. Na Dejvické koleji pak všechno. 
Vedení koleje tlačí na to, aby mohli chodit na pokoje sami, nám se to moc nelíbí.

Revize protipožárního zabezpečení – 23. a 24. října bude probíhat revize. Vedení koleje 
vyvěsilo oznámení o konání revize, aniž by nás o tom informovalo předem, natož aby nás 
požádalo o spolupráci při kontrolách hlásičů na pokojích.

Bílé tabule do studoven – ze 4 Kč fondu se bude moci čerpat nejdříve v lednu 2015. 
V souvislosti s inventurou se prý v rámci SÚZ nesmí pořizovat nový majetek.

V Praze dne 14.10.2014 Zapsal: Veronika Kotková a Stanislav Olivík

Podpisy zúčastněných členů představenstva:

…....................

Michal Halenka
(předseda klubu)

…....................

Veronika Kotková
(místopředseda klubu)

…....................

Jan Mára
(zástupce samosprávy Sinkuleho koleje)

…....................

Stanislav Olivík

…....................

Jakub Tauchman
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