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Zápis z jednání představenstva klubu 

ze dne 23. 9. 2015 
 

Přítomní členové představenstva:

  Jakub Tauchman 

  Veronika Kotková 

  Martin Andrýsek 

 

 Jan Mára (SIN) 

 Pavel Valach 

  

Přítomní aktivní členové a další hosté: 

Petr Pávek     

Jakub Hadamčík     

  Michal Halenka 

      

Tomáš Kukrál   

Stanislav Olivík 

  

Předseda zahájil schůzi v 21:09. 

Projednáno bylo: 

1. Odpuštění členských příspěvků za LS 2014/2015 

Po diskuzi budou členské příspěvky odpuštěny těmto aktivním členům: 

- Představenstvo: Tauchman, Kotková, Andrýsek, Břešťan, Mára, Valach, Vrkoslav 

- Administrátoři: Červenka, Drozd, Hadamčík, Kušlita, Nagy, Olivík, Soukup 

- Ostatní: Cyprianová, Halenka, Hoňka, Kravcová, Pilík, Sihlovec, Skřivánková, Stančeková, 

Václav Veselý 

-  

 OHP: 5; pro: 5; proti: 0; zdržel se: 0  

Výsledek hlasování: Představenstvo schválilo odpuštění členských příspěvků všem výše 

zmíněným aktivním členům. 

 

2. Čerpání rozpočtů za LS 2014/2015 

Správci rozpočtů (Kotková, Valach) předložili přehled čerpání financí za LS 2014/2015 (viz 

příloha 1.1). 

 

3. Schválení interních předpisů 

Proběhlo hlasování o schválení následujících předpisů: SIN-IP-2015/1 (Předpis o čerpání 

peněz klubu Sincoolka – viz příloha 1.2), SIN-IP-2015/2 (Jednací řád klubu Sincoolka – viz 

příloha 1.3). Předpisy byly schvalovány v posledním upraveném znění. 
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 OHP: 5; pro: 5; proti: 0; zdržel se: 0 

Výsledek hlasování: Představenstvo schválilo interní předpis SIN-IP-2015/1 (Předpis o čerpání 

peněz klubu Sincoolka). 

 

OHP: 5; pro: 5; proti: 0; zdržel se: 0 

Výsledek hlasování: Představenstvo schválilo interní předpis SIN-IP-2015/2 (Jednací řád 

klubu Sincoolka). 

 

O schválení interního předpisu týkajícího se provozu MM bude hlasováno na příští schůzi 

představenstva nebo až budou zapracovány připomínky k aktuálnímu znění. 

 

4. Rozpočty jednotlivých sekcí na ZS 2015/2016 

Rozpočty pro posilovnu a MM byly ponechány v dosavadní výši, tedy 2000,-- pro MM a 5000,-- 

pro posilovnu. Martin Andrýsek navrhuje navýšit rozpočet sekce her vzhledem 

k pravidelnému kupování sudu piva na večer deskových her. Po diskuzi byla nová hodnota 

rozpočtu her stanovena na 6000,--. 

Stanislav Olivík navrhuje zavedení zvláštního rozpočtu pro pořizování nářadí, případně 

navýšení rozpočtu adminské sekce. Po diskuzi bude rozpočet adminské sekce navýšen na 

35000,-- a po inventuře nářadí bude případně schválen jednorázový nákup. 

Jan Mára navrhuje zřízení rozpočtu pro sekci PR pro financování mimokolejních akcí (Žij 

studentský život,…) popř. tisk letáčků atd. Bude vedena další diskuze po upřesnění 

požadavků. 

 

 OHP: 5; pro: 5; proti: 0; zdržel se: 0 

Výsledek hlasování: Představenstvo schválilo navržené rozpočty jednotlivých sekcí pro ZS 

2015/2016. 

 

5. Fotokomora 

Jakub Tauchman předložil návrh nákupu potřeb nutných pro znovuotevření fotokomory. 

Jedná se o tyto položky: světlo (2 ks, 2200,--), teploměr (2 ks, 300,--), odměrka (1 ks, 100,--

), barel 10 l (1 ks, 300,--), prosvětlovací pult (1 ks, 2500,--), drobnosti (přibližně 1000,--). 

Celkový rozpočet odhaduje i s rezervou na 7000,--. Vzhledem k tomu, že členové 

představenstva proti tomuto neměli žádné námitky, bylo možno přistoupit k hlasování. 

 

 OHP: 5; pro: 5; proti: 0; zdržel se: 0 

Výsledek hlasování: Představenstvo schválilo poskytnutí částky 7000,-- na znovuotevření 

fotokomory. 

 
6. 4 Kč fond 

Jan Mára informuje, že částka ve 4 Kč fondu byla navýšena na 76 000,-- a to díky připsanému 

odškodnému za květnovou havárii vody v Dejvicích, které činí 56 000,--. Vedoucí koleje bude 

předložen návrh na nákup festivalových stolů a lavic, které budou využity na party a dalších 

případných akcích klubu, a nového pingpongového stolu. Mezi dalšími návrhy je druhý 
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fotbálek, či velkoplošná TV. S těmito položkami však členové představenstva vesměs 

nesouhlasí.  

Variantně by bylo možno peníze z fondu použít při plánované rekonstrukci MM. Pro pořízení 

skříněk do kuchyní je částka nízká a bude se usilovat o financování skříněk SÚZ. 

 
7. Uvítací party 

Datum bylo stanoveno na 13. 10. 2015. Předseda navrhuje party v hipsterském stylu, 

nicméně o konkrétní podobě a případném tématu se bude diskutovat později. Rozpočet byl 

navržen na 10 000,--, hlavním organizátorem bude Jakub Tauchman. Představenstvo může 

hlasovat o rozpočtu. 

 
 OHP: 5; pro: 4; proti: 0; zdržel se: 1 

Výsledek hlasování: Představenstvo schválilo rozpočet 10 000,-- pro uspořádání první party 

semestru. 

 

8. MM 

Lucia Cyprianová prezentovala další návrh na možnou podobu rekonstruované MM včetně 

rozpočtu jak v levnější tak v dražší variantě. Následně proběhla diskuze o podlaze (zda 

zvolit lino či koberec) a jak naložit se stávajícím dřevěným obkladem zdí (bylo rozhodnuto 

jej ponechat vzhledem k finanční a časové úspoře). 

Na konkrétní podobě návrhu, který bude předložen představenstvu, se dále bude podílet 

Lucia Cyprianová ve spolupráci se správcem MM Jakubem Hadamčíkem. 

Stanislav Olivík informuje, že součásti na multimediální box jsou již z velké části pořízeny. 

 

Předseda ukončil schůzi ve 22:57. 

 

 

 
Přílohy zápisu: 
1.1 – Přehled čerpání rozpočtů za LS 2014/2015 
1.2 – Předpis o čerpání peněz klubu Sincoolka 
1.3 – Jednací řád klubu Sincoolka 
1.4 – Průběh webového hlasování o multimediálním boxu 
 
 

  

 V Praze dne 23. 9. 2015       Zapsal: Veronika Kotková 
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 Podpisy zúčastněných členů představenstva: 

 

 

 

….................... 

Jakub Tauchman 

 

 

….................... 

Veronika Kotková 

 

 

….................... 

Jan Mára (SIN) 

 

 

….................... 

Martin Andrýsek 

 

 

….................... 

Pavel Valach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


