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Zápis z jednání představenstva klubu
ze dne 10.11.2014

Přítomni:
Představenstvo:
Michal Halenka (předseda)

Stanislav Olivík

Veronika Kotková (místopředseda)

Michal Škorňa

Jan Mára (SIN)

Jakub Tauchman

Michal Schiller

Martin Andrýsek

Simona Stančeková

David Hoňka

Hosté:

Projednáno bylo:
1. Zápis z předchozí schůze
Zápis z předchozí schůze byl podepsán všemi přítomnými.
2. Shrnutí webových hlasování
Říjen
Jste pro, koupit věci do posilovny v ceně do 14 tisíc vč. DPH?
Seznam věcí spolu s jejich cenou zaslal správce posilovny Tomáš Pilík do konference
Predstavenstvo 16.10.2014.
Hlasování: OHP:7; Hlasovalo: 7; Pro: 7; Proti: 0; Zdržel se: 0;
Nákup věcí do posilovny dle zaslaného seznamu byl schválen. Zboží objedná Tomáš Pilík.
3. Nákupy
Nástrojové kabely: Jakub Tauchman navrhuje koupit 3 ks nástrojových kabelů na propojení
reproduktorů s další aparaturou. Cena za jeden je přibližně 250 Kč. Nikdo nemá námitky,
nákup se vejde do tisíce korun, tak platí pouze ohlašovací povinnost.
APAP: Jednotlivé části objednávky se budou účtovat z rozpočtů částí klubu. Baterie a papíry
se budou platit z rozpočtu pro adminy. Fixy na bílou tabuli a náplně do fixů se budou platit
z rozpočtu Multimediální místnosti. Pro nákup dezinfekce pak platí pouze ohlašovací
povinnost.
Lišty na WiFi: Stanislav Olivík má obavy, zda stihneme natáhnout lišty do konce termínu.
Navrhuje proto, že by mohla zbytek lišt natáhnout firma. Ostatní jsou proti a chtějí lišty
dotáhnout svépomocí. Pokud by se to nestihlo v termínu, pak bychom zkusili domluvit se
SÚZ prodloužení termínu.
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Stanislav Olivík tedy navrhuje udělat víkendovky a dotáhnout je o víkendech. Problém je, že
máme málo štaflí, takže by zároveň mohli pracovat dva až tři lidi. Palo Kušlita už dříve
navrhl, že by se vytvořili dvoučlenné skupinky, které by se střídaly po hodině. Je otázkou,
kolik lidí bude mít o víkendech čas.
Pokud budeme i nadále tahat lišty svépomocí, budeme potřebovat vyšší štafle na liché
chodby. Stanislav Olivík navrhuje jedny koupit. Dřevěné by stály do 2 tisíc, hliníkové kolem
3,5 tisíc. Diskuze se točila kolem toho, zda bychom ty štafle využívali i poté, co doděláme
WiFi síť. Nákup nebyl schválen, štafle si zkusíme půjčit buď od nějakého klubu SU, příp. si
je půjčíme za úplatu od nějaké firmy.
Předběžné informace o všech těchto bodech byly předem zaslány do konference
Predstavenstvo.
4. Telefony, výjezdní zasedání, zástupci kolejí
Telefony: Klub ještě nezaplatil za používání telefonů SU za rok 2013. Klubu Silicon Hill
máme zaplatit 1570,80 Kč, Centrále SU pak 5133,44 Kč. Dohromady máme tedy za telefony
zaplatit 6704,24 Kč.
Nyní se bude hlasovat, zda tuto částku uhradíme:
Hlasování: OHP:6; Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0;
Uhrazení dlužné částky za telefony za rok 2013 bylo schváleno.
Výjezdní zasedání SU:
Výjezdní zasedání se konalo 7.-9. listopadu. Za klub se ho zúčastnil Michal Halenka a Jakub
Tauchman. Účastníci se rozdělili do několika skupinek, které řešily konkrétní problémy.
Legislativní skupinka řešila např. Nové stanovy SU, problém evidence členů apod. Prozatím
se shodli, že pro evidenci členů nebude vyžadováno RČ, ale bude stačit kombinace jména,
příjmení, data a místa narození.
Dále řešila nový Předpis o radě studentských samospráv (výbor Studentského parlamentu).
S tím souvisí problematika zástupců kolejí. Klub Sincoolka je jediný kolejní klub, který má
pro jednání RSS dva zástupce kolejí (Sinkuleho a Dejvické). Otázka je, zda to takto nechat,
volit pouze jednoho zástupce pro obě koleje, nebo nahlížet na Sinkuleho a Dejvickou kolej
jako na dva bloky jedné koleje a volit pro každou kolej jejího zástupce, ale pro jednání RSS
delegovat pouze jednoho zástupce. Tedy podobně jako to má např. Strahov.
Své názory na tuto problematiku můžeme posílat na adresu legislativa@su.cvut.cz, příp. je
poslat Michalovi Halenkovi.
Studentská unie plánuje uspořádat konferenci pro aktivní členy, kde by se formou přednášek
a workshopů předávaly znalosti a zkušenosti z pořádání akcí, správy sportovišť apod.
Odešel Michal Škorňa, počet osob s hlasovacím právem je 5.
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5. Různé
Informace od Jana Máry z jednání s vedoucí koleje:
Výměna vodovodních baterií – vodovodní baterie se postupně vyměňují. Po novém roce by se
mělo koupit větší množství nových a vyměnit je hromadně. Vybírat by je měl pan Blahovec.
Dávkovače na tekuté mýdlo – na sudé chodby se pořídí po novém roce.
Kontejner - kontejner bude k dispozici do pátku. Pokud není informace na vchodových
dveřích koleje, chtělo by to dát vědět i ostatním ubytovaným.
Kufrárna:
Martin Prokš není podle Davida Hoňky moc aktivní. Bude tedy upozorněn, že pokud bude
v tomto trendu pokračovat, přestane být správcem.
Kromě dvou lidí si všichni své věci vyklidili. V kufrárně tak zůstaly věci klubu, zmíněných
dvou lidí a věci, ke kterým se již nikdo nehlásí. Přebytečné funkční ledničky se rozdělily
mezi zájemce. Zbylé věci se proberou, nepotřebné se vyhodí do kontejneru.
6. Večer deskových her
V listopadu se bude konat další večer deskových her. Simona Stančeková navrhla 18.
listopadu, to by se ovšem krylo s koncertem SU k 17. listopadu. Shodli jsme se, že VDH bude
příští týden, termín si určí po dohodě Martin Andrýsek a Simona Stančeková.
Rozpočet Her a sportovního vybavení (aktuálně okolo 700 Kč) bude na akci stačit.
7. Majetek klubu (pípa, stany, ...) - údržba, půjčování
Pípa – bylo by vhodné ji dát do servisu. Nejdříve to bude možné po VDH. Také by chtělo
pořídit bednu na příslušenství a udržovat aktuální soupis příslušenství.
Půjčování věcí – obecně jsme pro půjčování ostatním klubům, chtělo by to ale důsledněji
kontrolovat, v jakém stavu nám zapůjčené věci vrací.
Stany - staré stany vyhodit do kontejneru. Nové stany zkontrolovat, špatné vyhodit,
opravitelné opravit. Nové nekupovat (kromě MayDeje a půjčování stanů ostatním klubům
a Centrále jsme stan použili pouze jednou).
Během diskuze vyvstala otázka, kdo by se měl starat o grilovací sklad. Klíče má Palo Kušlita,
takže by byl logickým kandidátem. Na schůzi však nebyl přítomen, aby se mohl vyjádřit.
8. Informace z parlamentů SU
Na fakultě strojní vznikl nový zájmový klub Engineering student club, na fakultě
informačních technologií se bude zakládat Klub vyšívání.
Byl schválen jednací řád parlamentu.
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Michal Halenka byl 29. října zvolen příštím Prezidentem SU s funkčním obdobím od 10.
února 2015. Aby stihl co nejřádněji předat funkci předsedy, chce Michal do měsíce odstoupit
z postu předsedy klubu. V představenstvu klubu by zůstal.
Ve středu 12. listopadu se bude na Masarykově koleji konat zasedání parlamentu.

V Praze dne 10.11.2014

Zapsal: Stanislav Olivík

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

…....................

…....................

Michal Halenka
(předseda klubu)

Veronika Kotková
(místopředseda klubu)

Jan Mára
(zástupce samosprávy
Sinkuleho koleje)

…....................

…....................

…....................

Stanislav Olivík

Michal Škorňa

Jakub Tauchman
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