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

Zápis z jednání představenstva klubu
ze dne 19. 5. 2016

Přítomní členové představenstva:
Jan Mára (předseda)

Martin Andrýsek

Stanislav Olivík (místopředseda)

Vladimír Bárta

Romana Fabianová (DEJ)

Gabriela Skřivánková

Jakub Knap (SIN)

Další členové klubu:
Lukáš Červenka

Pavel Valach

David Folwarczný

Hosté:
Marie Dvořáková
Schůze byla zahájena ve 20:06.

Projednáno bylo:
1. Zápis z předchozí schůze
Zápis z předchozí schůze byl podepsán všemi přítomnými.
2. 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.
Navrhované body programu schůze:
1. Podepsání zápisu
2. Schválení programu
3. Vedoucí PR
4. Očekávání mezi členy představenstva
5. Pravidla pro nové PR předměty
6. Info z RSS schuzky
7. Plán na prázdniny
8. Premium Cord HDMI switch
9. Sinkolo
10. Jak na nové adminy
11. Zaměstnanec ČVUT do posilovny
12. Různé
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Hlasování: OHP: 7; Pro: 7; Proti: 0; Zdržel se: 0;
Výsledek hlasování: Program schůze byl schválen.
3. Vedoucí PR
Z parlamentu SU byly připomínky k tomu, že Jan Mára vede PR, mohlo by to být vnímáno
negativně. Jan Mára předal vedení PR Vladimírovi Bártovi.
4. Očekávání mezi členy představenstva
Jan Mára rozdal papírky, na které bychom měli napsat, co očekáváme od ostatních členů
představenstva.
Jelikož nebylo dopředu řečeno, o co v tomto bodu schůze půjde, dohodli jsme se, že si to
řádně rozmyslíme a vyplněné papírky odevzdáme buď na příští schůzi, nebo v době před
další schůzí.
5. Pravidla pro nové PR předměty
Aktuální stav nových PR ředmětů - velká část je poptaná u firmy Czechimage.
Mikiny a půllitry – o rozdělování chce rozhodovat Jan Mára, Martin Andrýsek nesouhlasí.
Rozdělovat je budou lidi z představenstva, oznámí do konference predstavenstvo. V bílé
skříni v LABu bude viset seznam lidí, kam se budou vydané mikiny a půllitry zapisovat.
Zjistíme počty velikostí mikin, které určitě budeme potřebovat, aby nám po prvním
rozdávání nezbylo málo mikin populárních velikostí.
Propisky jsou vybrané, ale neobjednané. Podolí bude objednávat propisky s námi.
6. Informace ze schůze RSS
Před 2 týdny proběhla schůze, měnit se bude jedna pračka (průmyslová), všechny ostatní
pak do 1,5 roku.
Na fakultách jsou automaty filtrovanou vodu, máme se domluvit, zda bychom měli zájem
mít je na kolejích. Platila by se elektřina (neví se, zda by ji platil SÚZ nebo kluby), stroj by
obhospodařovávala firma.
Restrukturalizace SÚZ byla schválena senátem ČVUT.
Budou se předělávat všechny smlouvy mezi SÚZ a SU a rámcová smlouva mezi ČVUT a SU,
kluby budou muset sepsat nové smlouvy na pronájmy.
Informace z Parlamentu SU: stanovy SU se blíží ke schválení, mimořádná schůze kvůli tomu
bude 2.6. na SH
Možná se k SU připojí Studentská unie FJFI jako externí klub.
Diskutovalo se o internetu a eduroamu, zatím se nedošlo k závěrům ani na úrovni senátu.
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7. Plán na prázdniny
Jan Mára pošle odkaz na tabulku, kam se zapíšou lidi, kde budou přes prázdniny.
Možný projekt na prázdniny - MM. Vytvoříme skupinku, která začne řešit návrh MM.
Domluvíme se, co přesně chceme, .abychom mohli jednat s vedením koleje o konkrétním
návrhu.
8. Nákup PremiumCord HDMI switche
V MM zlobí jedna součást toho nového boxu pro zapojení/přepínání více zdrojů obrazu
a zvuku. Ten současný HDMI audio splitter jsme koupili z aliexpresu, takže reklamace moc
nepřipadá v úvahu.
Stanislav Olivík tedy navrhuje koupit PremiumCord HDMI switch 4:1 s audio výstupy v ceně
do 1100 Kč. Nové zařízení by mělo to staré nahradit.
Návrh byl zaslán předem do konference predstavenstvo.
Nyní se bude hlasovat o nákupu PremiumCord HDMI switche 4:1 s audio výstupy v ceně do
1100 Kč.
Hlasování: OHP: 7; Pro: 7; Proti: 0; Zdržel se: 0;
Výsledek hlasování: Nákup PremiumCord HDMI switche byl schválen.
9. Sinkolo
Michal Škorňa zaslal předem do konference predstavenstvo informace o tom, kolik stála
oprava prvního Sinkola. Bylo to 2690 Kč včetně práce. Opravu schválil Jan Mára, aby se
stihlo opravit před akcí MayDej, kde se používalo.
Další kola by opravoval Michal Škorňa svépomocí, oprava dalšího kola by tedy stála méně než
v případě kola prvního.
Otázkou je uskladnění a půjčování kol. Půjčovalo by se na vrátnici za kolejenku. Michal
Škorňa by je chtěl uskladnit v kolárně. Proti tomu protestoval Stanislav Olivík. Do koláren
totiž mají přístup pouze registrovaní uživatelé, kteří si půjčují klíč oproti OP.
Alternatinou k umístění do kolárny by mohlo být umístění v nové místnosti, nebo zamčené
venku před kolejí (pod stříškou). Pokud by byly umístěné venku, museli bychom koupit
stojan na kola.
Zatím se opraví jen jedno další kolo, další by se opravilo, pokud bude o kola zájem.
Nyní se bude hlasovat o rozpočtu na opravu druhého kola do 1500 Kč.
Hlasování: OHP: 7; Pro: 6; Proti: 1; Zdržel se: 0;
Výsledek hlasování: Rozpočet 1500 Kč na opravu druhého kola byl schválen.
10. Jak na nové adminy
V nejbližších letech odejdou někteří admini, je potřeba najít nové. Jan Mára navrhuje
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rozdat na příští párty dotazník, vyhodnotit ho a podchytit nové lidi.
11. Zaměstnanec ČVUT do posilovny
Gabriela Skřivánková představila kartičku pro lidi nebydlící na koleji.
Přes vedoucí koleje se ozval správce budovy rektorátu, že by chtěl chodit do posilovny na
Sinkuleho koleji.
Nakonec jsme se domluvili, že mu povíme o posilovně na Fakultě stavební. Pokud by chtěl
chodit do naší, pak mu nebránit, ale za stejných podmínek jako ostatní nebydlící na koleji.
12. Různé
Legislativa – po schválení stanov SU se bude předělávat předpisová základna klubu. Chtělo
by to vytvořit skupinku, která by předpisy prošla a upravila. Můžeme využít pomoc klubu
BEST s překladem a legislativní skupiny SU s interními předpisy.
Posilovna – do posilovny se bude kupovat hrazda, na kterou se dají zavěsit kruhy (cena do 5
tisíc včetně upevnění a kruhů). Koupili se kettlebely.
Řeší se podlaha pod činky, dá se pořídit kolem 10 tisíc.
Schůze skončila ve 22:56.

V Praze dne 28. 5. 2016

29.5.2016

Zapsal: Stanislav Olivík
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Podpisy zúčastněných členů představenstva:

29.5.2016

…....................

…....................

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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