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Zápis z jednání představenstva klubu 

ze dne 23. 3. 2015 
 

Přítomní členové představenstva:

  Jakub Tauchman 

  Veronika Kotková 

  Jan Mára (SIN) 

  Michal Halenka 

 

  Romana Fabiánová (DEJ) 

  Stanislav Olivík 

  Michal Škorňa 

  

Přítomní aktivní členové a další hosté: 

Stanislav Drozd       

  Jakub Hadamčík 

  Pavol Kušlita 

 

Schůzi zahájil předseda v 19:34.   

   

Projednáno bylo: 

1. Schválení programu schůze 

Proběhlo hlasování o schválení programu schůze, který byl sestaven před konáním schůze. 
OHP: 6; pro: 6; proti: 0; zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: Představenstvo schválilo navržený program schůze. 
 

2. Odnětí členství Danielu Volákovi 

Vzhledem k porušení pravidel používání internetové sítě (sdílení konektivity, nepovolený 
router) a následnému nevhodnému chování ke členům představenstva a členům admin týmu 
(vyhrožování fyzickým násilím v případě nepřipojení apod.) navrhuje předseda odnětí 
členství dle čl. 4i) Stanov Studentské unie. 

Přišel Michal Škorňa. 

Michal Halenka k tomuto bodu zmiňuje ještě rozhovor s hospodářkou koleje, kdy bylo 
řešeno, proč nebylo informováno vedení koleje. Michal argumentoval tím, že v případu 
Daniela Voláka je vedení koleje pouze třetí stranou, která by do řešení neměla zasahovat. 

Vzhledem k tomu, že členové představenstva neměli další připomínky, mohlo představenstvo 
přistoupit k hlasování o odnětí členství.
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OHP: 7; pro: 6; proti: 0; zdržel se: 1 

Výsledek hlasování: Představenstvo odhlasovalo odnětí členství Danielu Volákovi dle čl. 4i) 
Stanov Studenstké unie. 
 

3. Fio banka 

Michal Halenka seznámil členy představenstva s aktuálním stavem zřizování účtu u Fio 
banky. V současné době již jsou zřízeny přístupy pro Jakuba Tauchmana a Veroniku 
Kotkovou. Michal dále doporučuje převedení části financí z účtu u RB na nový účet. Zbylá 
část a dořešení dalších záležitostí – zrušení účtu, změna v SINISu a informování členů klubu 
by proběhla až po volbách. 
Navrhuje se převést zhruba 50% - konkrétně částku 230 000 Kč. 
 

4. Výjezdní zasedání 

Michal Halenka upozorňuje na konání výjezdního zasedání SU ve dnech 27. – 29. 3. 2015, 
které bude zaměřeno na předávání znalostí, takže je vhodné pro všechny aktivní členy (nové 
i ty, kteří se již angažují déle).  
Účastníci mají hrazenu stravu a ubytování, sami si hradí dopravu a nově i poplatek za 
lektory. Za Klub se účastní Jakub Tauchman, případní další zájemci se mají Jakubovi ozvat 
co nejdříve. 
 

5. Vedení koleje 

Michal Halenka zmiňuje, že v současné době je mezi aktivními členy klubů – zejména mezi 
zástupci koleje – velmi málo informací o RSS. Proto se bude konat seznamovací schůzka. 
Rovněž seznámil představenstvo s událostí na koleji Bubeneč (dlouhodobé půjčování klíče od 
serverovny neoprávněné osobě). 
Bylo zmíněno, že v případě problémů s vedením koleje (konkrétně s vedoucí koleje), se 
představenstvo může obrátit i na vedení SÚZ. 
 

6. Elektrorevize na Dejvické koleji 

Veronika Kotková zmiňuje provádění revizí některých elektrospotřebičů na Dejvické koleji 
včetně lampiček na pokojích. Revize budou probíhat v pátek 27. 3. 2015. Hospodářka 
upozornila na časovou náročnost a dala ke zvážení možnost konání akce bez doprovodu 
zástupce studentské samosprávy proti podpisu členů studentské samosprávy. Tato varianta 
však nebyla akceptována vzhledem k účasti další osoby mimo SÚZ. Jako doprovod se nabídla 
Romana Fabiánová. 
 
 
Předseda ukončil schůzi ve 20:00. 
 
 

 V Praze dne 23. 3. 2015     Zapsal: Veronika Kotková 
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 Podpisy zúčastněných členů představenstva: 

 

 

 

….................... 

Jakub Tauchman 

 

 

….................... 

Veronika Kotková 

 

 

….................... 

Jan Mára (SIN) 

 

 

….................... 

Romana Fabiánová (DEJ) 

 

 

….................... 

Michal Halenka 

 

 

….................... 

Stanislav Olivík 

 

….................... 

Michal Škorňa 

  

  

 
 


