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

Zápis ze zasedání představenstva klubu
ze dne 20. 11. 2016

Přítomní členové Představenstva:
Jan Mára (předseda)

Martin Andrýsek

Stanislav Olivík (místopředseda)

Vladimír Bárta

Jakub Knap (SIN)

Gabriela Skřivánková

Další členové klubu:
David Folwarczný

Jan Říha

Adam Rýdl

Pavel Valach

Hosté:
Marie Dvořáková

Kateřina Koutová

Zasedání bylo zahájeno ve 20:10.

Projednáno bylo:
1. Schválení programu zasedání Představenstva SIN

Finální program zasedání byl zaslán do konference predstavenstvo 20. 11. ve 20:10, program
se tedy bude schvalovat.
Navrhované body programu zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Schválení programu zasedání představenstva
Schválení zápisu ze zasedání představenstva 16. 10. 2016
Klíče od LABu a MM
Jmenování disconnectera
Schválení jednacího řádu
SIM karty
Bubengames
Nákup monitoru do Multimediální místnosti
Pravidla PR předmětů
Informace od zástupců koleje
Informace od administrátorů
Informace od PR
Různé: Inventura

Hlasování: OHP: 5; Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 0;
Výsledek hlasování: Program schůze byl schválen.
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2. Schválení zápisu ze zasedání představenstva 16. 10. 2016

Řeší se ještě zápis z minulého zasedání. Martin Andrýsek rozporoval, že by si půjčil klíč od
skladu. Zápis se bude ještě upravovat a schvalovat na příštím zasedání.
Ve 20:18 přišel Vladimír Bárta. Počet lidí s hlasovacím právem je nyní 6.
3. Klíče od LABu a MM

Pokusíme se zjistit, kdo má všechno klíče od LABu a dát je dohromady. Pokud bychom některé
klíče nedohledali, koupí se nová fabka.
Klíče od MM: Stanislav Olivík si vzal všechny klíče od MM k sobě, protože objevil poničenou
židli, kterou nikdo nenahlásil. Po dnešní schůzi vrátí na zkoušku jedny klíče do LABu.
4. Jmenování disconnectera

Jan Mára navrhuje jako nového disconnectera Jiřího Kapouna, který byl jmenován dočasným
disconnecterem dne 1. 11. 2016.
Usnesení:
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Jiřího Kapouna disconnecterem klubu Sincoolka.
Hlasování: OHP: 6; Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0;
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.
Jan Mára jmenuje Jiřího Kapouna disconnecterem.
5. Schválení jednacího řádu

K návrhu nového jednacího řádu ještě proběhla diskuze. Na návrh Marie Dvořákové byly
upraveny způsoby svolávání Zasedání.
Usnesení:
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Jednací řád klubu Sincoolka ve znění zaslaném do
konference dne 20. 11. ve 20:46.
Hlasování: OHP: 6; Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0;
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.
6. SIM karty

Objevil se návrh na pořízení tří SIM karet pro účely klubu. Jedna s datovým tarifem pro PR,
dvě pro administrátory.
Vladimír Bárta potřebuje být pořád online, řeší věci i s ostatními PR, na jiných kolejích nemá
připojení k internetu. Potřebuje řešit věci za chodu, zatím pro to využívá vlastní tarif a data.
Cena by byla kolem 460 Kč s DPH. Některým lidem se nezdá poměr cena/výkon.
SIM pro administrátory by byly pro posílání SMS administrátorům při výpadku nejdůležitějších
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služeb. Cena SMS by byla 0,80 Kč. Bude zapotřebí dokoupit modemy, koupí se z rozpočtu
administrátorské sekce.
Usnesení:
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje pořízení dvou SIM karet pro administrátorskou sekci
klubu s tarifem TP1 dle aktuálního ceníku.
Hlasování: OHP: 6; Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0;
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.
Usnesení:
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje pořízení jedné SIM karty pro PR sekci klubu
s kombinací tarifu TP1 a Mobilní připojení 1,5 GB dle aktuálního ceníku.
Hlasování: OHP: 6; Pro: 3; Proti: 2; Zdržel se: 1;
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.
7. Bubengames

Gabriela Skřivánková žádá o rozpočet 3 tisíce Kč na akci Bubengames. Bubengames se koná
23. 11. 2016. Rozpočet je na nákup cen pro soutěžící.
Podklady zaslala do konference 18. 11. 2016 v 15:38.
Usnesení:
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje rozpočet na Bubengames ve výši 3 tisíce Kč.
Hlasování: OHP: 6; Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0;
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.
Ve 21:35 odešli hosté z klubu Buben.
8. Nákup monitoru do Multimediální místnosti

Stanislav Olivík navrhuje koupit do Multimediální místnosti dotykový FullHD monitor namísto
současného. Výhodou by bylo stejné rozlišení jaké má dataprojektor a modernější ovládání
počítače.
Podklady zaslal do konference 15. 11. 2016 v 17:12.
Usnesení:
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup dotykového FullHD monitoru DELL S2240T do
Multimediální místnosti v ceně do 7,5 tisíce Kč.
Hlasování: OHP: 6; Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 0;
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.
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9. Pravidla PR předmětů

Jan Mára poslal do konference Pravidla pro nakládání s PR předměty. Doplnili se předměty,
které sice ještě nejsou, ale plánuje se jejich nákup.
Pravidla je zapotřebí dodělat, schvalovat se budou na příští schůzi.
10. Informace od zástupců koleje

Kontejnery a koše na odpadky. Vedoucí souhlasí, aby Jakub Knap řešil s Prahou 6 zařízení
kontejnerů na plast a papír.
Jakub Knap chce zařídit koše na tříděný odpad na pokoje.
RSS: řeší se pračky, do tendru se přihlásil jen jeden zájemce. Řeší se, jaký máme na pračky
nárok (jestli má SÚZ povinnost pračky opravovat a nakoupit nové).
Nábytkový fond – řeší se havarijní stavy (SIN postele, židle). Zjistit, zda jsou nějaké postele
v havarijním stavu.
Udělat standard, co má být na pokoji za nábytek.
Řeší se přístup na střechu. Jednomu až dvěma lidem z klubu by se zaplatilo z klubových peněz
školení pro práci ve výškách.
Bude se řešit kvalita úklidu.
ZZSVS bude 15. 12. 2016 od 8:30.
15. 12. 2016 bude od 18 Vánoční večírek SU.
11. Informace od administrátorů

Nákup serveru: Objednal se server a disky.
Nákup LSD: Zatím se nerozhodli, který konkrétní spoj pořídit, naopak obdrželi ještě novou
nabídku, o které se uvažuje.
Nákup WiFi: Se zvyšujícím se počtem aktivních zařízení ve WiFi síti klubu se zvyšuje počet
stížností na kvalitu připojení. Stanislav Olivík si vyžádal nabídku od firmy, od níž máme
současné síťové prvky. Uvažovaný počet nových AP Ruckus je 10, 5 bychom dali na Dejvickou
kolej, 5 na Sinkuleho kolej.
Pavel Valach se spojil s klubem Masařka a požádal o nabídku od firmy dodávající síťové prvky
firmy Aruba.
Ohledně WiFi ještě proběhne mezi administrátory diskuze.
12. Informace od PR

Přišly půllitry. Podařilo se je sehnat za nižší cenu, 7,5 tisíc za 60 ks. Objednali se placky
(1650 Kč). Poptávají se samolepky.
Chystá se Mikuláš, ve čtvrtek bude LAN párty, Vánoční párty bude 20. 12. 2016.
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Večer deskových her bude v týdnu od 12. 12. 2016.
Řeší se soutěž ve vaření s SH a POD.
Jan Říha navrhuje udělat v rámci rekonstrukce MM deky a povlaky na polštáře s logem
Sincoolka.
13. Různé

Inventura: Do konce roku je zapotřebí udělat inventuru věcí do 40 tisíc a nad 40 tisíc.
Výjezdní zasedání SU: Za náš klub pojede Jan Mára a Kateřina Němcová.
Druhý sud po párty: nechal se zkazit sud s pivem. Nelíbí se to několika lidem
z představenstva, ale hlavně Martinovi Andrýskovi, který byl popotahován za naražení sudu po
poslední párty. Podle Vladimíra Bárty mělo dojít k výměně sudu s klubem Silicon Hill, na
poslední chvíli to odřekli.
Akce v Multimediální místnosti: U akcí, které pořádá klub v Multimediální místnosti a budou
přes půlnoc, by bylo dobré to nahlásit vedoucí koleje a na vrátnici.
Informace na FB: Nemělo by se stát, aby se zvali lidi v době, kdy ještě není hotová finální
podoba stránky akce.
Plakáty na akci Pod-O-Lee někdo strhal. Neví se, kdo to byl.
Nábor PR: přišli dva noví lidé. Jakub Knap se zajímal o to, kolik lidí z PR je aktivních. Vladimír
Bárta odpovídá, že zatím dost na to, aby fungovali.
Nábor administrátorů: přišlo šest nových lidí. Uvidí se, kolik se jich podařilo přesvědčit pro
další spolupráci.
Zasedání skončilo ve 22:57.
V Praze dne 20. 11. 2016

Zapsal: Stanislav Olivík

Schváleno na Zasedání představenstva klubu Sincoolka dne 19. 12. 2016
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