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Zápis ze zasedání představenstva klubu
ze dne 19. 12. 2016

Přítomní členové představenstva:

Jan Mára (předseda)

Stanislav Olivík (místopředseda)

Jakub Knap (SIN)

Romana Fabianová (DEJ)

Martin Andrýsek

Vladimír Bárta

Gabriela Skřivánková

Další členové klubu:

Stanislav Drozd

Dominik Soukup

Martin Květoň

Zasedání bylo zahájeno ve 21:17.

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. Schválení programu zasedání představenstva
2. Schválení zápisu ze zasedání představenstva 20. 11. 2016
3. Schválení zápisu ze zasedání představenstva 16. 10. 2016
4. Andrýsovy informace
5. Schválení Volebního řádu
6. Informování o Nařízení Předsedy o reklamních předmětech
7. Nákup WiFi na Dejvickou kolej
8. Informace z výjezdního zasedání SU
9. Informace od zástupců koleje

10. Informace od administrátorů
11. Informace od PR
12. Různé

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

Výsledek hlasování: Program schůze byl schválen.
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2. Schválení zápisu ze zasedání představenstva 20. 11. 2016

Usnesení:
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze zasedání představenstva klubu Sincoolka 
dne 20. 11. 2016.

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

3. Schválení zápisu ze zasedání představenstva 16. 10. 2016

V zápisu ze zasedání představenstva 16. 10. 2016 bylo zapotřebí upravit jedno jméno. 
Stanislav Olivík ho upravil a obratem zaslal upravenou verzi do konference. Nyní se bude 
tento zápis schvalovat.

Usnesení:
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje zápis ze zasedání představenstva klubu Sincoolka 
dne 10. 10. 2016 ve znění zaslaném do konference dne 19. 12. ve 21:13.

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

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

4. Andrýsovy informace

Martin Andrýsek s Gábinou Skřivánkovou se na konci zkouškového stěhují na Bubenečskou 
kolej.

Hry předá Tomášovi Zdarsovi. Než předá hry, připraví Martin Andrýsek interní předpis pro hry.

Martin Andrýsek navrhuje vyhlásit předčasné či doplňovací volby. Volby by mohly být koncem 
února.

Jan Mára přemýšlí, zda setrvá na koleji, nebo půjde na byt.

Vladimír Bárta přemýšlí, že by se od nového akademického roku odstěhoval na byt, Jakub 
Knap možná opustí kolej v červnu až dokončí školu.

Zdá se tedy, že proběhne velká obměna představenstva klubu.

Ve 21:20 dorazil Jakub Knap, počet lidí s hlasovacím právem je 7.

5. Schválení Volebního řádu

Volební řád se četl celý, připomínky byly zapracovány.

Usnesení:
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje Volební řád klubu Sincoolka ve znění zaslaném do 
konference dne 19. 12. 2016 ve 22:44.

Hlasování: OHP: 7; Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 1;

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.
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6. Informování o Nařízení Předsedy o reklamních předmětech

Předpis o PR předmětech byl přepsán jako Nařízení Předsedy. K němu proběhla ještě diskuze.

Nařízení bude vystaveno na stránkách klubu.

7. Nákup WiFi na Dejvickou kolej

Stanislav Olivík seznámil ostatní členy představenstva se situací kolem WiFi na Dejvické 
koleji. V současné době je tam jen 5 AP (přípojné body) a se zvyšujícím se počtem 
připojených zařízení se snižuje kvalita připojení. Problém je i pokrytí rohových pokojů.

Navrhuje tedy koupit 12 AP od jiného výrobce než dosud a těch 5 AP přesunout na Sinkuleho 
kolej, kde je také problém s pokrytím rohových pokojů.

Vybírali jsme z několika variant od tří výrobců a vybrané řešení se nám jeví jako 
nejvýhodnější.

Usnesení:
Představenstvo klubu Sincoolka schvaluje nákup WiFi na Dejvickou kolej za cenu do 136 tisíc 
Kč vč. DPH.

Hlasování: OHP: 7; Pro: 7; Proti: 0; Zdržel se: 0;

Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

8. Informace z výjezdního zasedání SU

Za klub se zúčastnil Jan Mára a Jakub Knap.

Řešilo se zavedení CRM pro celou SU (SalesForce).

Řešilo se zavedení portálu pro sdílení know-how i pro lidi bez IT zkušeností (na rozdíl od 
DokuWiki). Jan Mára navrhuje Google sites. Stanislav Olivík navrhl pro účely klubu OwnCloud 
na Gluttony. Zkusíme zprovoznit OwnCloud a uvidíme.

Řešila se rámcová smlouva s ČVUT.

Řešila se motivace a odměňování aktivních členů. Udělá se přehledná mapa toho, co člověk 
získá tím, pokud bude aktivní (softskills). Měla by se více používat síť LinkedIn.

Řešilo se alternativní financování SU pokud by padla rámcová smlouva. Sponzoři, akce, …

Výjezdní zasedání SIN by mohlo být po volbách.

9. Informace od zástupců koleje

Řešily se petardy. Stěžují si na to lidé z okolí koleje i samotní studenti ubytovaní na koleji.

Klub se k tomu staví tak, že za to neneseme zodpovědnost. Párty se bude konat, i když 
vedoucí koleje zvažovala kvůli petardám zákaz.

V posilovně jsou opravené lišty a hrany, budou se opravovat oloupané části zdí.
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10. Informace od administrátorů

Nákup LSD: Zatím jsme se nerozhodli, který konkrétní spoj pořídit, naopak jsme obdrželi ještě 
novou nabídku, o které se uvažuje.

Gluttony: Nový server je již v provozu.

11. Informace od PR

Zítra bude Frozen párty.

Proběhla akce Mikuláš.

Proběhl Večer deskových her.

12. Různé

Přišel se představit Martin Květoň, který bude novým správcem posilovny. Gabriela 
Skřivánková bude končit, tak bude v budoucnu místo ní.

Inventura: Do konce roku je zapotřebí udělat inventuru věcí do 40 tisíc a nad 40 tisíc. 
Gabriela Skřivánková chce seznamy zaslat od správců, nejlépe v Excelu.

Jiří Kapoun možná bude novým správcem Kolárny.

Zasedání skončilo ve 23:50.

V Praze dne 19. 12. 2016 Zapsal: Stanislav Olivík

Schváleno na zasedání představenstva klubu Sincoolka dne 14. 2. 2017.
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