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Zápis z jednání představenstva klubu 

ze dne 22. 6. 2015 
 

Přítomní členové představenstva:

  Jakub Tauchman 

  Veronika Kotková 

   

 Jan Mára (SIN) 

 Pavel Valach 

  

Přítomní aktivní členové a další hosté: 

David Hoňka     

Jakub Hadamčík     

  Stanislav Drozd 

  Michal Halenka 

Kateřina Pacáková    

       

 Daniel Sihlovec 

Stanislav Olivík 

 Dominik Soukup 

 Lukáš Nagy 

 

Předseda zahájil schůzi v 19:02. 

Projednáno bylo: 

1. Schválení nových interních předpisů 

Při schvalování interních předpisů je nutné, aby pro ně hlasovaly alespoň 2/3 členů 

představenstva. Vzhledem k nízké účasti bylo toto hlasování odloženo. 

 

2. Revitalizace LABu 

Stanislav Olivík již dříve zaslal podklady pro revitalizaci (vizualizace nových stavů, 
kalkulace). Členové představenstva tak měli dostatek času se s návrhem seznámit. Přípravy 
na revitalizaci budou provedeny ještě v červnu (vyklizení a vyhození nepotřebných věcí do 
připraveného kontejneru). Hlavní část prací by měla proběhnout během letních prázdnin. 
V plánu je i vymalování místnosti. Celková cena byla stanovena na 40 000 Kč. Členové 
představenstva nemají zásadní připomínky, je možno přistoupit k hlasování o rozpočtu na 
akci. S ohledem na rezervy se hlasuje o částce 42 000 Kč. 
 
OHP: 4; pro: 4; proti: 0; zdržel se: 0 

Výsledek hlasování: Představenstvo schválilo poskytnutí částky 42 000,- na revitalizaci LABu 

dle návrhu Stanislava Olivíka. Správcem rozpočtu bude Veronika Kotková. 

 

3. Nákup kancelářských potřeb 

Vzhledem k nedostatku papírů A4 do tiskárny a laminovacích folií A4 je potřeba toto 
doobjednat u firmy APAP. Nikdo ze členů představenstva ani aktivních členů nemá žádné 
další návrhy na další zboží, je proto možné přistoupit k hlasování o rozpočtu, který byl 
stanoven na 2000 Kč. 
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OHP: 4; pro: 4; proti: 0; zdržel se: 0 

Výsledek hlasování: Představenstvo schválilo poskytnutí částky 2 000,- na nákup 

kancelářských potřeb od firmy APAP. 

 

4. Provozní řád MM, revitalizace MM 

Vzhledem k zastaralému původnímu provoznímu řádu byl navržen nový s určitými úpravami a 
změnami, se kterými měli možnost se členové představenstva seznámit předem. Protože se 
jedná o interní předpis, nebylo vzhledem k počtu přítomných členů představenstva možno 
hlasovat o jeho schválení. 
 
Současný stav MM je nevyhovující, proto Daniel Sihlovec a Jakub Hadamčík představili návrh 
na revitalizaci MM. Správci oslovili grafické studio. Představen byl hrubý nástin možné 
podoby MM po rekonstrukci včetně orientační kalkulace. Členové představenstva se shodli, 
že souhlasí, aby revitalizace proběhla. Je tedy možno konkrétně rozpracovat návrh a 
kalkulaci. 
 

5. Rekonstrukce kuchyněk 

V současné době existují 2 způsoby jak přistoupit k rekonstrukci kuchyněk. Vedoucí koleje 
předsedovi sdělila, že pokud nebudeme trvat na soutěži a vlastních návrzích, bude možno 
rekonstrukci 6 kuchyněk provést už během léta. Odhadované investice se pohybují 10 -
15 000 Kč za jednu kuchyni. V opačném případě (projekt klubu, studentské návrhy) by se 
celá realizace pozdržela, jelikož vypsání soutěže a její průběh je časově náročnější. 
Představenstvo rozhodne, až obdrží návrh záměru SÚZ a rozhodně bude žádat, aby jej mohlo 
připomínkovat. 
 

6. Pípa, gril 

Jan Mára chce po nákupu příslušenství k pípě předat správcovství skladu Václavovi Veselému. 
Dále zmínil, že by bylo vhodné sestavit oficiální pravidla pro půjčování pípy a grilu. Gril by 
mohl být rovněž uveden na webu jako další věc k půjčení pro členy klubu. 
 

7. Různé 

Bylo zdůrazněno, aby při půjčování jakýchkoli věcí na delší dobu (více jak pár hodin) byl 
informován správce nebo zodpovědná osoba. Osoba, která si věc půjčuje, by rovněž měla 
oznámit, jak dlouho chce mít věc půjčenou. Při vypůjčení věcí z LABu je nutné informovat 
mailem adminy (admin@sin.cvut.cz). 
 
Michal Halenka byl upozorněn, aby v brzké době zajistil zrušení účtu u RB. 
 
 
 

 
 

 
 

 

 V Praze dne 22. 6. 2015       Zapsal: Veronika Kotková 
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 Podpisy zúčastněných členů představenstva: 

 

 

 

….................... 

Jakub Tauchman 

 

 

….................... 

Veronika Kotková 

 

 

….................... 

Jan Mára (SIN) 

 

 

….................... 

Pavel Valach 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


