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Zápis z jednání představenstva klubu
ze dne 20. 4. 2016

Přítomní členové představenstva:

Jan Mára (předseda)

Stanislav Olivík (místopředseda)

Romana Fabianová (DEJ)

Jakub Knap (SIN)

Martin Andrýsek

Vladimír Bárta

Gabriela Skřivánková

Další členové klubu:

Richard Benda

Stanislav Drozd

David Folwarczný

Jakub Hadamčík

Jakub Tauchman

Pavel Valach

Jan Vrkoslav

Hosté:

Marie Dvořáková

Schůze byla zahájena ve 20:05.

Na začátku schůze bylo přítomno 5 osob s hlasovacím právem. Jan Vrkoslav rezignoval na 
pozici v představenstvu 12.4., Gabriela Skřivánková se omluvila ze začátku schůze 
a Vladimír Bárta ještě nebyl do představenstva jmenován.

Projednáno bylo:
1. Program schůze

Program schůze byl zaslán předem do konference predstavenstvo. V době mezi vyhlášením 
schůze a jejím konáním se objevily požadavky na přidání dalších bodů, program se tedy 
bude schvalovat.

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

Výsledek hlasování: Program schůze byl schválen.

2. Jmenování nového člena představenstva

Jan Vrkoslav rezignoval 12. 4. 2016 na pozici v představenstvu.

V souladu se stanovami klubu (Čl. 4, písmeno j) jmenuje Jan Mára novým členem klubu 
Vladimíra Bártu.

Osob s hlasovacím právem je nyní 6.
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3. Jmenování nového správce grilskladu

Jan Mára jmenuje novým správcem grilskladu Davida Folwarczného.

Zároveň informuje o nové e-mailové konferenci pivo@sin.cvut.cz, kam by měli psát zájemci 
o zapůjčení pípy a dalších věcí z grilskladu.

Do budoucna by chtěli zařídit ekonomickou činnost klubu – prodej piva členům klubu. 
Ekonomickou činnost je nutné schválit představenstvem klubu a parlamentem SU.

4. Informace z parlamentu SU

Zasedání parlamentu proběhlo na Podolí 12. 4. 2016. 1. 5. 2016 se budou na mimořádném 
zasedání parlamentu schvalovat nové stanovy Studentské unie. Do konce roku 2016 pak bude 
nutné předělat a schválit stanovy klubu a celou předpisovou základnu.

5. Informace z PR

Grilovačka bude 27. 4. 2016. Propagace akce proběhla osobním pozváním lidí (obešly se 
všechny pokoje na SIN a DEJ).

MayDej bude 14. 5. 2016. Budou zapotřebí pomocníci na místě konání.

12. 4. 2016 proběhla LAN párty. Účastnilo se jí okolo 10 lidí.

PR bude mít pravidelné schůzky, první je v pondělí 25. 4. od 21 hodin v Multimediální 
místnosti. Zájemci z řad aktivních členů jsou zváni.

Večer deskových her proběhne 4. 5. 2016.

Klub bude mít stánek na Majálesu (29. 4. 2016).

6. Klíče od LABu

Pavlovská chce mít jeden klíč od LABu. Byl by zapečetěný v obálce na vrátnici.

Marie Dvořáková (předseda klubu Buben) informuje, že i když je klíč zapečetěný, tak je 
zapotřebí souhlas předsedy klubu a vedoucí koleje s jeho použitím.

Nikdo nemá vážné námitky proti tomu nechat jeden klíč zapečetit, pokud budeme mít od 
Pavlovské podepsaná pravidla pro nakládání s ním. Pravidla sestaví Jan Mára.

7. Nákup filtrů na objektiv

Stanislav Olivík navrhl koupit na všechny objektivy v majetku klubu UV filtry z důvodu 
ochrany přední čočky objektivů. Všechny tři objektivy mají průměr filtrů 77 mm. Kvalitní 
filtry lze koupit do 2 tisíc za kus, rozpočet tedy navrhuje 6 tisíc Kč. 

Návrh byl zaslán předem do konference predstavenstvo.

Nyní se bude hlasovat o rozpočtu 6 tisíc Kč na nákup UV filtrů.

Hlasování: OHP: 6; Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0;
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Výsledek hlasování: Rozpočet 6 tisíc Kč na nákup UV filtrů byl schválen.

8. Kosmetika na objektiv

Stanislav Olivík navrhuje nechat opravit a vyčistit objektiv, který má škrábanec na přední 
čočce. Oprava (výměna přední čočky) by stála do 4 tisíc. Vyčištění by stálo do 2 tisíc.

Návrh byl zaslán předem do konference predstavenstvo.

Nyní se bude hlasovat o rozpočtu 6 tisíc Kč na opravu a vyčištění objektivu.

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

Výsledek hlasování: Rozpočet 6 tisíc Kč na opravu a vyčištění objektivu byl schválen.

Ve 20:48 přišla Gabriela Skřivánková. Osob s hlasovacím právem je nyní 7.

9. Rozpočet na PR předměty

Návrh PR předmětů by zaslán předem do konference predstavenstvo. Nyní se bude 
rozhodovat o jednotlivých předmětech.

mikiny: černá či modrá - diskutuje se počet, a zda vůbec - rozhodlo se o modré, 60 ks
číšnické nože: stejné jako minule, laserové gravírování, 100 ks
karabiny: laserové gravírování, 100 ks
zapalovače: modré, 50 ks
deštníky: ne
placky: ano, 300 ks (100 ks velikosti 25 mm, 200 ks velikosti 37 mm)
propisky: kovové se nám zdají drahé, stačí plastové, strop 20 Kč za kus, 300 ks
půllitry: ano, 60 ks
balónky: ano, 1000 ks
silikonové náramky: ano, 100 ks
samolepky: ano, limit 1000 Kč
reflexní pásky: ano, 100 ks
nákupní tašky:- muchlací či látková, limit 2500 Kč
bannery: vlajkovina, 1 podlouhlý
letáčky: neskládané, skládat budeme sami, 300 ks českých + 100 ks anglických

Rozpočet na nákup reklamních předmětů vychází na 64 tisíc Kč.

Ve 21:54 odešel Martin Andrýsek. Osob s hlasovacím právem je nyní 6.

10. Rozpočet na teambuilding

Teambuilding se bude konat 5. 5. 2016. Rozpočet na samotný teambuilding by byl 2 tisíce 
Kč, k tomu 30 l soudek piva.

Návrh byl zaslán předem do konference predstavenstvo.
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Nyní se bude hlasovat o rozpočtu 3 tisíce Kč na teambuilding.

Hlasování: OHP: 6; Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 1;

Výsledek hlasování: Rozpočet 3 tisíce Kč na teambuilding byl schválen.

11. Jmenování pokladníka

Funkcí pokladníka byla pověřena Gabriela Skřivánková.

Úřední hodiny bude mít stejné, jaké má úřední hodiny posilovny.

Doklady do účetnictví odevzdávat do 10. dne následujícího měsíce.

Ve 22:16 odešel Vladimír Bárta. Osob s hlasovacím právem je nyní 5.

12. Rozpočet na Buben games

Buben games se budou konat 4. 5. 2016 na koleji Bubeneč. Ceny budou pro všechny 
účastníky jako motivace.

Návrh byl zaslán předem do konference predstavenstvo.

Jan Mára by chtěl, aby se příští rok konaly Buben games na Sinkuleho koleji.

Nyní se bude hlasovat o rozpočtu na Buben games ve výši 3500 Kč.

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

Výsledek hlasování: Rozpočet na Buben games ve výši 3500 Kč byl schválen.

13. Nakládání s majetkem klubu

Minulý týden se chtěly prodat nějaké věci, které se našly v grilskladu. Problém byl, že se to 
nekonzultovalo se členy představenstva.

Připomnělo se, aby se nově pořízené věci zapisovaly do inventárních seznamů a opatřovaly 
se značkou klubu.

14. Rozpočet na PR předměty

Čekalo se, zda se vrátí Martin Andrýsek.

Nyní se bude hlasovat o rozpočtu 64 tisíc Kč na pořízení PR předmětů.

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

Výsledek hlasování: Rozpočet 64 tisíc Kč na pořízení PR předmětů byl schválen.

15. Různé

E-mail po registraci – Jan Mára chce vylepšit e-maily, které se posílají členům po registraci 
a platbě členského příspěvku. Vylepšení textu dostane na starosti PR.
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Nápadovník – Jan Mára poslal do konference odkaz na nápadovník. Zapíší se do něj nápady, 
nechá se na aktivních členech jestli je zrealizují. Za PR a klub bude realizované nápady 
hlídat Jan Mára.

Manuál pro následovníky – Jan Mára by byl rád, kdyby správci sepsali manuál s důležitými 
informacemi, aby bylo možné lépe předávat správcovství.

Nástěnky – Klubové nástěnky má na starosti Jan Říha. V případě nespokojenosti s jejich 
stavem se máme obracet na něj.

Zástupce delegáta do parlamentu SU – Zástupcem delegáta do parlamentu SU byl jmenován 
Jakub Knap.

Informace z KSUZ
– řeší se nová úklidová firma
- jedná se o vybavení kolejí, funkčnost menz
- ředitelka chce předělat vnitřní strukturu SÚZ

Informace od vedení koleje
– plánuje se nákup jedné nové průmyslové pračky na Sinkuleho kolej
- na Sinkuleho koleji probíhá výměna 9 zárubní za nové, protipožární. Hotové by to mělo 
být do 2 týdnů.
- Jakub Knap jedná o tom, že by po 10. večer měla probíhat důsledná kontrola kolejenek
- řeší se zamykání vchodových dveří.

Schůze skončila ve 23:37.

V Praze dne 24. 4. 2016 Zapsal: Stanislav Olivík
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Podpisy zúčastněných členů představenstva:

…....................

Jan Mára
(předseda klubu)

…....................

Stanislav Olivík
(místopředseda klubu)

…....................

Jakub Knap
(zástupce Sinkuleho koleje)

…....................

Romana Fabianová
(zástupce Dejvické koleje)

…....................

Martin Andrýsek
(zástupce klubu)

…....................

Vladimír Bárta
(zástupce klubu)

…....................

Gabriela Skřivánková
(zástupce klubu)
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