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

Zápis z jednání představenstva klubu
ze dne 3.12.2014

Přítomni:
Představenstvo:
Michal Halenka (předseda)

Stanislav Olivík

Veronika Kotková (místopředseda)

Michal Škorňa

Jan Mára (SIN)

Jakub Tauchman

Romana Fabianová

Stanislav Drozd

Barbora Razímová

Jakub Hadamčík

Gabriela Skřivánková

Lukáš Nagy

Simona Stančeková

Tomáš Pilík

Martin Andrýsek

Daniel Soukup

Lukáš Červenka

Pavel Valach

Hosté:

Projednáno bylo:
1. Zápis z předchozí schůze
Zápis z předchozí schůze byl podepsán všemi přítomnými.
2. Grill sklad
Jan Mára navrhuje, že bychom měli mít správce Grill skladu. Přihlásil se Tomáš Pilík.
Diskutovalo se o tom, co všechno by měl mít na starosti. Nakonec jsme se shodli, že by
výpůjčky pípy a stanů měl mít na starosti on. Také by měl mít přehled o stavu potřeb na
párty (kelímky, tácky, atp.).
3. Rezignace předsedy
Michal Halenka předal svoji rezignaci na post předsedy klubu do rukou místopředsedy.
Veronika Kotková tedy dočasně zastupuje předsedu a vede tuto schůzi.
4. Změna banky
Michal Halenka informuje představenstvo, že by Studentská unie ČVUT ráda změnila banku.
Zatím to vypadá na Fio banku.
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Změna by se týkala celé Studentské unie, tedy i našeho klubu. Změna by měla být postupná,
kluby by několik měsíců měly dva účty.
Změna je plně v kompetenci Prezidenta SU.
5. Vánoční párty
Simona Stančeková informuje, že se Vánoční párty bude konat ve středu 17. prosince od
18 hodin. Podávat by mělo svařené víno, víno, perníčky a případně vánoční cukroví.
Horní limit na párty byl navržen 8 tisíc Kč.
Nyní se bude hlasovat o horním limitu na párty 8 tisíc:
Hlasování: OHP:6; Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0;
Výsledek hlasování: Horní limit 8 tisíc na párty byly schválen.
6. Správci
Tomáš Pilík informoval představenstvo, že bude pomalu končit školu. Navrhl tedy nového
správce posilovny, Gabrielu Skřivánkovou. Představenstvo novou správkyni akceptuje. Tomáš
Pilík bude správcem i nadále.
Jan Mára přivedl posilu do PR týmu, Barboru Razímovou.
Václav Klema již nebydlí na koleji a vrátil klíče od Multimediální místnosti. Není již tedy
správcem MM. Oficiálně nebude ani členem PR týmu, ale pokud bude moci, rád nám na
akcích pomůže.
Od minulé schůze jsme nezaznamenali žádnou aktivitu Milana Prokše, který tak ztrácí pozici
správce kufrárny. Michal Škorňa se nabídl, že od něj získá klíč od kufrárny.
7. Různé
RSS
Minulý týden proběhla krátká schůzka. Vedení SÚZ na ní informovalo, že v únoru začne na
Strahovských kolejích zateplování budov a výměna oken.
WiFi
Zbývá natáhnout lišty na 12. chodbě. Svítidla, ve kterých budou AP, jsou objednaná. Přišel
jen potvrzující email z elektronického obchodu, na emailový dotaz na dostupnost zboží
firma neodpověděla. Stanislav Olivík kontaktuje firmu telefonicky.
Úklid
Objevila se nespokojenost s kvalitou úklidu v chodbě u MM. Nemusí být úplně chyba úklidové
firmy, budeme to dále sledovat. S úklidem na běžných chodbách a sociálních zařízeních
jsme celkem spokojeni.
Problém je úklid (odmrazování) ledniček. Podle Jana Máry není úklid ledniček obsažen ve
smlouvě s úklidovou firmou. Některé lednice by již potřebovaly vymýt. Jan Mára to bude
řešit s vedením koleje. Také zkusí zařídit doplnění tekutého mýdla do dávkovačů
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8. Jmenování Zástupce Dejvické koleje
Václav Klema již nebydlí na Dejvické koleji (DK), nemůže tedy být jejím zástupcem. Na post
Zástupce DK kandidoval v řádných volbách pouze Václav Klema, takže nelze jmenovat
dalšího v pořadí.
Nejsprávnější postup by byl DK odpojit od internetu a vyhlásit doplňovací volby. Stanovy
klubu Sincoolka, čl. 7, bod a, říkají: „Zástupci koleje získávají své mandáty v řádných
volbách nebo jmenováním.“, není však definováno, kdo jej může jmenovat.
Protože se našel kandidát na Zástupce DK, dohodli jsme se v představenstvu, že o jeho
jmenování do funkce Zástupce DK budeme hlasovat. Kandidátem je Romana Fabianová. Před
schůzí i v průběhu tohoto bodu byla poučena, co funkce Zástupce koleje obnáší.
Nyní se bude hlasovat o jmenování Romany Fabianové Zástupcem Dejvické koleje:
Hlasování: OHP:6; Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0;
Výsledek hlasování: Romana Fabianová byla jmenována Zástupcem Dejvické koleje a je
tedy novým členem představenstva klubu Sincoolka.
Počet členů s hlasovacím právem je nyní 7.
9. Volba předsedy klubu
O funkci předsedy klubu mají zájem Jakub Tauchman a Stanislav Olivík. Vzhledem ke dvěma
kandidátům jsme se dohodli, že se bude hlasovat tajně.
Do volební komise, která dohlédne na správnost volby, se přihlásili Martin Andrýsek, Lukáš
Červenka a Pavel Valach.
Oba kandidáti byli vyzváni, aby přednesli důvody, proč kandidují.
Jakub Tauchman: Chce být předsedou, myslí si, že na to má, má kontakty v SU, má dobré
vztahy s ostatními. Klub by chtěl vést ve stejném duchu jako Michal Halenka.
Stanislav Olivík: Chce dodělat WiFi včas, připravit chybějící jednací řád a dovést klub
k řádným volbám. Má pocit, že některé z těch věcí se lépe dělají z pozice předsedy. Neví
ovšem, zda bude v příštích volbách kandidovat.
Hlasy z tajné volby sečetla volební komise. Hlasovalo všech 7 členů představenstva.
Jakub Tauchman získal 4 hlasy, Stanislav Olivík získal 2 hlasy. Jeden člen odevzdal neplatný
hlasovací lístek.
Výsledek hlasování: Jakub Tauchman byl zvolen předsedou klubu Sincoolka.
10. Volba místopředsedy klubu
Předseda klubu navrhl na post místopředsedy Veroniku Kotkovou, ta nominaci přijímá.

Nyní se bude hlasovat, zda se Veronika Kotková stane místopředsedou klubu:
Hlasování: OHP:7; Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 1;
Výsledek hlasování: Veronika Kotková byla zvolena místopředsedou klubu Sincoolka.
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Přílohy
Rezignace Michala Halenky na funkci předsedy klubu.
Zápis z tajné volby předsedy klubu

V Praze dne 3.12.2014

Zapsal: Stanislav Olivík

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

…....................

Jakub Tauchman
(předseda klubu)

Veronika Kotková
(místopředseda klubu)

…....................

…....................

Jan Mára
(zástupce samosprávy
Sinkuleho koleje)

Romana Fabianová
(zástupce samosprávy
Dejvické koleje)

…....................

…....................

…....................

Michal Halenka

Stanislav Olivík

Michal Škorňa
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