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Zápis z jednání představenstva klubu
ze dne 16. 10. 2016

Přítomní členové představenstva:

Jan Mára (předseda)

Stanislav Olivík (místopředseda)

Jakub Knap (SIN)

Romana Fabianová (DEJ)

Vladimír Bárta

Gabriela Skřivánková

Další členové klubu:

Vojtěch Jansa

Iveta Kadlecová

Pavel Valach

Schůze byla zahájena ve 22:27.

Projednáno bylo:
1. Schválení programu schůze představenstva

Finální program schůze byl zaslán do konference predstavenstvo 16. 10. ve 21:30, program se 
tedy bude schvalovat.

Navrhované body programu schůze:
1. Schválení programu schůze představenstva

2. Schválení zápisu ze schůze představenstva 26. 9. 2016

3. Rozpočet správce MM

4. Nákup domény u Active24

5. Jednání se SÚZ při rekonstrukci MM

6. Schválení nových stanov klubu Sincoolka

7. Zřízení komunitní knihovničky, darování knih

8. Sběr starého šatstva

9. Různé

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

Výsledek hlasování: Program schůze byl schválen.

2. Schválení zápisu ze schůze představenstva 26. 9. 2016

Usnesení:
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze schůze konané 26. 9. 2016 ve znění 
poslaném do konference dne 14. 10. 2016.

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.
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3. Rozpočet správce MM

Správce Multimediální místnosti žádá rozpočet o 3 tisíce Kč. Správcem rozpočtu bude 
Stanislav Olivík.

Usnesení:
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet správce MM na ZS 2016/17 ve výši 
3 tisíce Kč.

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

4. Nákup domény u Active24

U Active24 Máme doménu sincoolka.cz, Active24 nám poslala fakturu na údržbu domény na 
dalších 5 let za 1229 Kč. Proběhla krátká diskuze. Předseda klubu zaplatí fakturu v rámci 
svých pravomocí.

5. Definování kdo může za klub jednat se SÚZ ohledně rekonstrukce MM

Hlavním vyjednavačem bude Jakub Knap v součinnosti se Stanislavem Olivíkem.

6. Schválení nových stanov klubu Sincoolka

K návrhu nových Stanov ještě proběhla diskuze. Stanovy se četly nahlas. Byly zapracovány 
některé pozměňovací návrhy.

Usnesení:
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Stanovy klubu Sincoolka ve znění zaslaném do 
konference dne 17. 10. v 00:35.

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

7. Zřízení komunitní knihovničky, darování knih

Jakub Knap by rád zřídil komunitní knihovničku, pokud mu to povolí vedoucí koleje. Umístěna 
by mohla být v átriu Sinkuleho koleje.

Knihy budou volně k vypůjčení, nebo k výměně za jiné.

8. Sběr starého šatstva

Jakub Knap by rád inspiroval lidi k darování starého šatstva. Navrhuje dělat ve vybrané dny 
sbírku. Sebrané šatstvo by se odneslo do kontejneru, nebo by se domluvil přímo s diakonií 
odvoz. Záleželo by na množství šatstva.
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9. Různé

SUD: Na konci párty chtěl Martin Andrýsek půjčit klíče od Gril skladu. Chtěl narazit sud, to mu 
bylo zakázáno Janem Márou a Vladimírem Bártou. Přesto si ho vzal a s Václavem Veselým ho 
odnesli do MM a tam ho narazili.

Vladimír Bárta si předem půjčil klíče od MM s tím, že by se mohla udělat afterpárty. Od něj si 
Martin Andrýsek půjčil klíče od MM a afterpárty si vzal na starosti on.

Otázka je, jak Martina Andrýska potrestat. Návrh je nechat ho zaplatit ten sud.

Vzhledem k relativně velké účasti na afterpárty se většina představenstva přiklání k pokárání.

Představenstvo klubu vyjadřuje rozhořčení nad jednáním Martina Andrýska po ukončení 
párty, která se konala 11. 10. 2016. Při opakování podobného jednání bude potrestán.

Výjezdní zasedání: SU pořádá výjezdní zasedání 25. - 27. 11. Předseda by rád věděl, kolik lidí 
z Představenstva by se chtělo zúčastnit. Prozatím se hlásí 4 lidi.

Lednice: Po ukončení párty, okolo 01:30, někdo vyhodil lednici z okna na dvůr koleje. Nevíme, 
kdo ji vyhodil, ani z jakého pokoje ji vyhodili.

Řešila to už i zastupující hospodářka, Jakub Knap jí potvrdil, že nevíme, kdo a odkud ji 
vyhodil ani čí lednice to byla.

V 01:32 odešla Gabriela Skřivánková. Počet členů Představenstva s hlasovacím právem 
je nyní 5.

4 Kč fond: V srpnu bylo na 4 Kč fondu SIN 81 tisíc Kč. Přemýšlíme o nákupu nové pípy ze 4 Kč 
fondu. Nebo fotbálku do pingpongárny.

Tříděný odpad: Jakub Knap by rád udělal anketu, kdo by měl zájem o koše pro tříděný odpad 
na pokoji. Jan Mára by byl raději, kdyby byly kontejnery na tříděný odpad před kolejí.

Kontrola a oprava pípy: Vladimír Bárta by chtěl dát současnou pípu na kontrolu a opravu.

Jan Mára připomíná, že pípa byla na opravě před rokem a půl. V poslední době jsme ji 
několikrát zapůjčili jinému studentskému klubu. Jako kompenzaci by měli udělat sanitaci 
pípy. Klub Masařka má vlastní sanitační zařízení, můžeme tedy sanitovat tam.

Hologramové samolepky: Stanislav Olivík navrhuje pořídit hologramové samolepky s logem SU 
a klubu a polepit jimi majetek SU ve správě klubu. Existují i samolepky, které po stržení 
zanechají stopu. Stanislav Olivík dostal svolení oslovit výrobce s dotazem na cenu. Případný 
nákup by se realizoval až po schválení Představenstvem.

Schůze skončila 17. 10. 2016 v 01:50.

V Praze dne 17. 10. 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)

…....................

Vladimír Bárta
(zástupce klubu)

…....................

Gabriela Skřivánková
(zástupce klubu)
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