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

Zápis z jednání představenstva klubu
ze dne 26. 9. 2016

Přítomní členové představenstva:
Jan Mára (předseda)

Martin Andrýsek

Stanislav Olivík (místopředseda)

Vladimír Bárta

Romana Fabianová (DEJ)

Gabriela Skřivánková

Další členové klubu:
Lukáš Červenka

Dominik Soukup

Stanislav Drozd

Ladislav Šumský

David Folwarczný

Pavel Valach

Petr Pávek

Hosté:
Marie Dvořáková

Saša Zejnilović

Veronika Huvarová
Schůze byla zahájena ve 21:16.

Projednáno bylo:
1. Schválení programu představenstva
Finální program schůze byl zaslán do konference predstavenstvo 26. 9. v 19:40, program se
tedy bude schvalovat.
Navrhované body programu schůze:
1. Schválení programu představenstva
2. Schválení zápisu ze schůze představenstva 19.5.
3. Rozpočty sekcí klubu (administrátoři, posilovna, PR, hry, ...)
4. Odpuštění členských příspěvků
5. Způsob jmenování správců
6. Jmenování správců (MM, kolárna, kufrárna, disconnecter)
7. Klíče od LABu
8. Vstup do posilovny
9. LSD (Link Sinkuleho - Dejvická)
10. Nákup serveru
11. Kompetence PR
12. Rekonstrukce MM
13. Zřízení komunitní knihovničky, darování knih
14. Sběr starého šatstva
8.10.2016

1/8

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

15. Info z PAR a AS
16. Různé

Hlasování: OHP: 6; Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0;
Výsledek hlasování: Program schůze byl schválen.
2. Schválení zápisu ze schůze představenstva 19. 5.
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze konané 19. 5. ve znění poslaném
do konference dne 29.5.2016 a poté i 24 .9. 2016.
Hlasování: OHP: 6; Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0;
Výsledek hlasování: Zápis ze schůze představenstva klubu Sincoolka konané 19. 5. 2016 byl
schválen.
3. Rozpočty sekcí klubu (administrátoři, posilovna, PR, hry, ...)
Administrátoři žádají o 35 tisíc Kč. Za minulý semestr se ze 35 tisíc vyčerpalo 34 754,85 Kč.
Stanislav Olivík přinesl přehled čerpání rozpočtu za předchozí semestr a nechal jej kolovat.
Správcem rozpočtu bude Stanislav Olivík.
PR žádá o 35 tisíc Kč. Za minulý semestr se ze 34,8 tisíc vyčerpalo 28 104 Kč. Správcem
rozpočtu bude Vladimír Bárta.
Správci posilovny žádají o 25 tisíc Kč. Za minulý semestr se z 25 tisíc vyčerpalo
11,5 tisíce Kč. Správcem rozpočtu bude Gabriela Skřivánková.
Správce her a sportovního vybavení žádá o 4 tisíce Kč. Za minulý semestr se ze 3 tisíc
vyčerpaly 4 tisíce Kč. Správcem rozpočtu bude Martin Andrýsek.
Správce MM nežádá o žádný rozpočet.
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje následující rozpočty sekcí klubu pro ZS 2016/17:
Administrátoři 35 tisíc Kč, PR 35 tisíc Kč, Posilovna 25 tisíc Kč, Hry 4 tisíce Kč, MM nic.
Hlasování: OHP: 6; Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0;
Výsledek hlasování: Rozpočty jednotlivých sekcí klubu byly schváleny v navrhované výši.
4. Odpuštění členských příspěvků
Podle stanov klubu (čl. 2, bod d-4) rozhoduje o odpuštění členských příspěvků představenstvo. Příspěvek se odpouští za uplynulé období. Pokud dotčený člen klubu plánuje být
členem i v dalším období, převede se mu členský příspěvek do dalšího období. Pokud již
členem klubu nebude, členský příspěvek se mu vrátí.
O odpuštění příspěvků aktivním členům klubu proběhla diskuze.
Předseda klubu přednesl po konzultaci s ostatními členy představenstva a dotčenými členy
klubu (pokud byly přítomni) následující návrh:

8.10.2016

2/8

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

Příspěvek odpustit následujícím členům klubu:
Jméno a příjmení

činnost

Jan Mára

předseda klubu, člen PR

Stanislav Olivík

místopředseda klubu, správa tiskárny, administrátor

Jakub Knap

zástupce Sinkuleho koleje, pořádání akcí, člen PR

Gabriela Skřivánková

člen představenstva, správa účetnictví, správce posilovny

Martin Andrýsek

člen představenstva, správce her, pořádání akcí (deskové hry)

Vladimír Bárta

člen představenstva, člen PR, pořádání akcí

Lukáš Červenka

administrátor

Stanislav Drozd

administrátor, příprava kartového systému do posilovny

Pavol Kušlita

administrátor

Lukáš Nagy

administrátor, disconnecter

Dominik Soukup

administrátor

Pavel Valach

administrátor, část semestru člen představenstva

Jakub Hadamčík

správce Multimediální místnosti

Adam Johanides

správce posilovny

Ladislav Šumský

správce posilovny, člen PR, pořádání akcí

Richard Benda

člen PR, pořádání akcí

Denisa Křepelková

člen PR, pořádání akcí

Jan Říha

člen PR, pořádání akcí

Filip Machala

správce kufrárny

Petr Pávek

správce kufrárny

David Folwarczný

správce grilskladu

Příspěvek neodpustit následujícím členům klubu:
Jméno a příjmení

činnost

důvod neodpuštění

Romana Fabianová

Zástupce Dejvické koleje

nebyla příliš aktivní

Michal Škorňa

správce kolárny

nebyl příliš aktivní, nehledal svého
nástupce

Jakub Tauchman

administrátor, správce
fotokomory

nebyl příliš aktivní, stále ještě plně
nezprovoznil fotokomoru

Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje odpuštění členských příspěvků dle návrhu výše.
Hlasování: OHP: 6; Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0;
Výsledek hlasování: Členské příspěvky byly odpuštěny všem navrhovaným členům klubu.
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5. Způsob jmenování správců
Potřebujeme vyřešit stav, kdy skončí správce místnosti či služby a není předtím jmenován
jeho nástupce.
Pokud skončí správce místnosti či služby, který zastával funkci sám, jmenuje předseda
dočasného správce a na nejbližším zasedání představenstva jmenuje předseda nového
správce na základě usnesení představenstva.
Hlasování: OHP: 6; Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0;
Výsledek hlasování: Způsob jmenování správců místností či služeb byl přijat.
Podrobněji to bude řešeno v nových stanovách klubu.
6. Jmenování správců (MM, kolárna, kufrárna, disconnecter)
Přes léto skončil správce posilovny Jakub Hadamčík, který ji předal Stanislavu Olivíkovi. Dle
SIN-IP-2015/3 (Provozní řád Multimediální místnosti) správce místnosti volen členy
představenstva. Jediným kandidátem je její dočasný správce Stanislav Olivík.
Nyní se bude hlasovat o tom, zda se Stanislav Olivík stane správcem Multimediální místnosti.
Hlasování: OHP: 6; Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 1;
Výsledek hlasování: Stanislav Olivík byl schválen správcem Multimediální místnosti.
Jan Mára jmenuje Stanislava Olivíka správcem Multimediální místnosti.
Petr Pávek informuje, že bude zastávat pozici správce kufrárny již jen několik týdnů.
Důvodem je vytížení ve škole a práci.
Správce kufrárny se přes léto odstěhoval z koleje, nástupce si nenašel a svůj odchod ani
neohlásil.
Disconnecter se přes léto odstěhoval z koleje, nástupce si nenašel, ale svůj odchod ohlásil
s dostatečným předstihem.
Správce kufrárny ani disconnecter nebyli jmenováni. Funkci disconnectera nyní zastává
předseda klubu Jan Mára.
7. Klíče od LABu
Vladimír Bárta dostal klíč od LABu.
Gabriela Skřivánková dostane volný klíč do LABu.
8. Vstup do posilovny
Přes léto byl instalován kartový systém pro vstup do posilovny a postupně jsme začali
registrovat karty pro přístup do posilovny. Přístup do posilovny je nyní na dvě registrované
karty, případně si lze půjčit na vrátnici klíč za dvě kolejenky se dvěma razítky klubu.
Karet je zatím zaregistrováno málo a členové klubu mají problém sehnat někoho dalšího
s kartou, případně někoho, kdo by jim kartu půjčil. Snaží se tedy přesvědčit správce
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posilovny, aby mohli do posilovny chodit sami (na jednu kartu). Správci posilovny tedy přišli
s návrhem, aby členové klubu mohli chodit do posilovny po podepsání Prohlášení o vstupu na
vlastní nebezpečí sami.
Proběhla diskuze, ze které vyplynulo, že většina členů představenstva je proti tomu, a to
zejména z bezpečnostních důvodů. Navíc se časem zaregistruje více karet, takže by mělo
být snazší najít někoho dalšího s registrovanou kartou.
Z diskuze také vzešly návrhy, aby byl jediným způsobem přístupu do posilovny přes kartový
systém, čímž donutíme členy klubu si zaregistrovat kartu, a aby mohl být člen klubu, který
se při odchodu z posilovny neodhlásí, odpojen od internetu, čímž bychom chtěli naučit lidi
se odhlašovat.
Nyní se bude o jednotlivých návrzích hlasovat.
Jediným způsobem přístupu do posilovny bude kartový systém.
Hlasování: OHP: 6; Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0;
Výsledek hlasování: Návrh byl schválen.
Zda dovolíme členům klubu chodit do posilovny na jednu kartu po podepsání Prohlášení
o vstupu na vlastní nebezpečí.
Hlasování: OHP: 6; Pro: 1; Proti: 5; Zdržel se: 0;
Výsledek hlasování: Návrh nebyl schválen.
Pokud se člověk neodhlásí z posilovny minimálně tři hodiny po příchodu do posilovny, může
být odpojen od internetu
Hlasování: OHP: 6; Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0;
Výsledek hlasování: Návrh byl schválen.
Ve 22:33 odešli hosté.
Veronika Huvarová, členka Kontrolního výboru Studentské unie ČVUT, před odchodem
prezentovala své připomínky k webovým stránkám klubu a aktuální schůzi.
Na stránkách dlouho hledala naše současné stanovy a doporučila nám přejmenovat stránku
Pravidla na Dokumenty.
Připomínkovala také fakt, že nezveme veřejně na schůze představenstva, pozvánky
standardně chodí pouze do e-mailových konferencí klubu.
Na současné schůzi očekávala schvalování nových stanov klubu. Proběhla krátká diskuze
o termínu schválení nových stanov klubů stanoveném novými Stanovami SU.
9. LSD (Link Sinkuleho - Dejvická)
Současný spoj mezi Sinkuleho a Dejvickou kolejí (Alcoma) již nedostačuje kapacitně.
Pavel Valach představuje nabídky na nový spoj. Varianty jsou 1 Gbps a 2 Gbps. Ceny jsou
řádově 100 až 190 tisíc, instalace okolo 10 tisíc. Alcoma by mohla zůstat jako záložní spoj.
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Podklady byly zaslány do konference 23. 9. 2016, diskuze probíhala od začátku července.
Nyní se bude hlasovat o rozpočtu 200 tisíc na zakoupení nového spoje mezi SIN a DEJ.
Správcem rozpočtu bude Stanislav Olivík. Spoj musí mít rychlost alespoň 1 Gbps. Alcoma
zůstane jako záložní spoj.
Hlasování: OHP: 6; Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0;
Výsledek hlasování: Rozpočet 200 tisíc Kč na zakoupení nového spoje mezi SIN a DEJ byl
schválen.
10. Nákup serveru
V současné době klub používá na zálohy server, který neumožňuje výměnu disků v poli za
chodu. Letos jsme v něm měnili tři disky a vždy to znamenalo vypnutí serveru a spoustu
zbytečné práce.
Stanislav Olivík navrhuje koupit repasovaný server bez disků, dva SSD disky pro systém a dva
náhradní disky do pole. Diskové pole by se převzalo ze současného serveru.
Podklady byly zaslány do konference 24. 9. 2016.
Nyní se bude hlasovat o rozpočtu 44 tisíc na koupi serveru místo Gluttony. Správcem
rozpočtu bude Stanislav Olivík.
Hlasování: OHP: 6; Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0;
Výsledek hlasování: Rozpočet 44 tisíc Kč na zakoupení serveru místo Gluttony byl schválen.
11. Kompetence PR
PR - správa informačních kanálů směrem ven, posílání informací na sin@sin.cvut.cz, správa
nástěnek, vyvěšování informací o konání schůzí, akcí (párty).
12. Rekonstrukce MM
Vojtěch Lichý představil návrh rekonstrukce MM. Proběhla diskuze. Velmi hrubý odhad ceny
je 150 tisíc Kč bez práce.
O rekonstrukci a jejím rozpočtu se nehlasovalo.
13. Zřízení komunitní knihovničky, darování knih
Jakub Knap na schůzi chybí, tento bod se tedy neprojednával.
14. Sběr starého šatstva
Jakub Knap na schůzi chybí, tento bod se tedy neprojednával.
15. Info z PAR a AS
Na zasedání parlamentu SU 21.6. byl schválen rozpočet centrály, fond projektů se schválil
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na PAR, ale ne na shromáždění klubů. Schválili se nové stanovy SU a vznik nového
zájmového klubu FIT++. Do kontrolního výboru byla zvolena Veronika Huvarová.
PAR minulý - informace z AS, z klubů.
AS - rektor odvolal kvestora Tomáše Pelikána, odvolal ředitelku SÚZ Markétu Kabourkovou,
Miroslav Elfmark už je pravomocně odsouzen, jeho manželka pracuje na Rektorátu. Do
budovy ČIIRK už ČVUT investovalo 1 miliardu.
SU a ČVUT mají harmonogram jednání o rámcové smlouvě.
Novým ředitelem SÚZ je Petr Kocour.
16. Různé
Vladimír Bárta představil soutěž ve vaření mezi kolejemi, kterou pořádají kluby Silicon Hill
a Pod-O-Lee. Koná se v březnu/dubnu. Ve čtvrtek dostanou týmy zadání, v sobotu se vaří.
Jídla hodnotí porota složená ze zástupců klubů. Soutěž se bude konat na Strahově. Pokud
bychom se chtěli zúčastnit, museli bychom postavit soutěžní tým. Účast by stála cca
7 tisíc Kč.
Naše PR spolupracuje s PR klubů Silicon Hill a Pod-O-Lee.
Schůze skončila ve 23:59.

V Praze dne 8. 10. 2016
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Podpisy zúčastněných členů představenstva:

8.10.2016

…....................

…....................

Jan Mára
(předseda klubu)

Stanislav Olivík
(místopředseda klubu)

…....................

…....................

Romana Fabianová
(zástupce Dejvické koleje)

Martin Andrýsek
(zástupce klubu)

…....................

…....................

Vladimír Bárta
(zástupce klubu)

Gabriela Skřivánková
(zástupce klubu)
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