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Zápis z rozpočtové schůze představenstva 
 

Termín: středa 4. V. 2017, od 20:00 hodin 

Místo: Zasedací místnost klubu Pod-O-Lee 

Zápis provedla:  Michaela Reicheltová 

Přítomni s HP: Ondřej Karmazín P 

 Jaroslav Krejza SG 

 Jozef Beneš SBA 

 Marko Žbirka SD 

 Henrieta Žbirková SBB 

 Michaela Javanksá SBF 

 Vojtěch Vastl SBE Příchod: 21:10 

 Marianna Gedrová ZSBE Příchod: 23:15 

 Michaela Reicheltová SP 

 Michal Buchovecký ZSS 

 Jiří Pospíšilík SN Příchod: 20:30 

 Petr Beneš ZSN Příchod: 20:45 

 Vít Hořeňovský SH Příchod: 21:00 

 Lukáš Kasič SS Příchod: 21:50; Odchod: 23:30 

Hosté: Jozef Šebák Cen 

 Ondřej Gróf Pod-O-Games 

 David Kovanda 3D tiskárna 

 

Omluveni: Lukáš Kasič 

Neomluveni: - 

20:20 – O. Karmazín zahajuje schůzi 

Usnesení - Schválení programu 

Představenstvo kolejního klubu Pod-O-Lee schvaluje program mimořádné schůze zaslaný do konference 
představenstvo 3.5.2017 ve 20:23. 

(∑: 9; +: 9; -: 0; ±: 0; Usnesení bylo přijato) 
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Kolečko 

Marko Žbirka informuje o stavu webu a říká, že je potřeba najít člověka, který udělá webu znovu design. 

Předseda 

• Informuje o stavu úklidu, měl by se opět zlepšit 

• Čerpání 4kč fondu na zastřešené místo na grilování 

• Byl tu nový ředitel SUZu, prošel si místnosti a vypadal, že s námi bude spolupracovat 

• Vandalismus: Během jedné noci vandal na B vystříkal hasičák, prokopl jednu tabuli okna 
u nouzového východu, na E vykopl dveře do Labu, na C zvonil na všechny pokoje a také ťukal. 
Předseda ho z bloku vyhodil ven. Druhý den se zjistilo, jaké udělal škody, a tak se to řešilo s p. 
Makulovou i policií. Proto předseda navrhuje dát do Labu také bezpečnostní kameru 

• Kdo má ještě staré klíče od místností, měl by je předsedovi vracet 

• Budeme muset začít otevírat kufrárnu 

Blok A (J. Beneš) 

• Jsou rozbité vstupní dveře, už to řeší p. Makulová. Zatím se používá nouzový východ. Předseda říká, 
že zkusí navrhnout p. Makulové instalaci elektromagnetických zámků, které jsou méně poruchové 

• Makulová zvažuje zajistit pochůzkáře, který by v noci chodil odemykat zabouchnuté dveře 

Blok B (H. Žbirková) 

• Nejsou zavřené zadní dveře 

Blok C (O. Karmazín) 

• Problémy s úklidem 

Blok E (M. Reicheltová) 

• Zhoršení úklidu 

Blok F (M. Javanská) 

• Špatný úklid a nedostatek toaletního papíru 

• V 2. patře je problém se sprchami – řeší p. Makulová 

• Dveře na balkón mají vylámané panty, a tak je údržbáři zadělali a nelze je používat 

Hudebna (V. Hořeňovský) 

• Žádná změna 

Gym (J. Krejza) 

• Nové skříňky jsou už dodělané a v plném provozu 

• Chtějí více hlídat přezouvání a také vstupy více lidí na jednu kartu 

• J. Šebák se ptá, jestli se dělají kontroly a odpovídá vše bezpečnostním standardům. J. Krejza 
odpovídá, že při návrhu rekonstrukce sociálek se bude vše procházet a případné problémy se budou 
současně opravovat. O. Karmazín informuje, že přijde kontrola na saunu. 
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PR (M. Reicheltová) 

• Pod-O-Day proběhlo v pořádku, až na špatné počasí. S čištěním bazénku bylo také v pořádku (až na 
zapomenutou barvu). 

• Nedostali jsme grant od Prahy 4 na MB 

Pod-O-Games (O. Gróf) 

• Je vytvořená nová konference pro emailovou komunikaci 

• Aktualizovat texty na web 

Nařízení předsedy 

Předseda kolejního klubu Pod-O-Lee vydává nařízení předsedy 1/2017 dokumentem zaslaným do 
konference představenstvo 3.5.2017 v 21:23. 

Usnesení 

 
Představenstvo kolejního klubu Pod-O-Lee přijalo IP1/2017 a IP2/2017 zaslané do konference 

představenstvo 3.5.2017 v 21:33. 
(∑: 11; +: 11; -: 0; ±: 0; Usnesení bylo přijato) 

 

Počet členů klubu (O. Karmazín) 

• Ubylo lidí s registrací členství na síť i na síť a gym zároveň 

• Přibylo lidí, kteří si platí jen členství gym – často externisti 

• Bylo by dobré zařídit monitoring routerů, protože kvůli tomu nám unikají peníze 

• Dále probíhá diskuse o síti, kontrole routerů… 

 

Rozpočet 

• Diskuse o rekonstrukci sociálního zázemí. Za ředitelem SUZu musíme přijít s hotovým projektem a 
musíme mít na projekt finance, potom to s námi budou teprve řešit. Bylo by možné se s nimi 
dohodnout například na odpuštění dvou nájmů. O. Gróf navrhuje udělat rekonstrukci v zimě, 
protože jsou pak stavební práce mnohem levnější.  

• Dále se řeší návratnost financí za saunu.  

• O. Gróf navrhuje možnost kreditu do gymu, kdy by se platilo za jednotlivé vstupy. Další návrh je, 
aby externisti platili za služby více, tím by se klubu zvýšily příjmy. Možnost podobného konceptu 
jako na SiliconHillu, kdy je základní členství 200kč a pro ubytované pak adekvátní sleva na ostatní 
služby.  

• V. Hořeňovský upozorňuje na nutnost funkční wifi, protože je stále snadnější zařídit si internet 
například od mobilního operátora.  

• Probíhá diskuse o možnostech získání financí 

• Jednotlivý správci obhajují položky v rozpočtu. 
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Usnesení 

Představenstvo kolejního klubu Pod-O-Lee schvaluje návrh rozpočtu zaslaný do konference 
představenstvo 4.5.2017 v 00:03. 

(∑: 11; +: 8; -: 2; ±: 1; Usnesení bylo přijato) 

 

Jmenování zástupce správce bloku B 

Na základě návrhu od Henriety Žbirkové jmenuji Michala Buchoveckého zástupcem správce bloku B. 

Vyhlášení voleb 

Předseda kolejního klubu Pod-O-Lee vyhlašuje volby na pozice všech správců bloku. 

 

Představenstvo kolejního klubu Pod-O-Lee jmenuje volební komisi v následujícím složení: Marko Žbirka, 
Henrieta Žbirková, Jiří Pospíšilík, David Kovanda, Ondřej Gróf (předseda komise). 

(∑: 11; +: 7; -: 0; ±: 4; Usnesení bylo přijato) 

Čerpání síťové rezervy 

Představenstvo kolejního klubu Pod-O-Lee schvaluje čerpání síťové rezervy ve výši 150 000 Kč na 
wifi bloků E a B. 

(∑: 11; +: 11; -: 0; ±: 0; Usnesení bylo přijato) 

Jmenování vedoucí kolejní skupinky 

Předseda jmenuje Mariannu Gedrovou vedoucí kolejní skupinky. 

 

Ukončení schůze 

V 0:25 předseda ukončuje rozpočtovou schůzi. 

 

 

 

 

 

 

V PRAZE dne 4. května 2017 

 

 

  ...................................................    ..................................................  

 Ondřej KARMAZÍN Ota TOŘÍNSKÝ 

 předseda kolejního klubu Pod-O-Lee místopředseda kolejního klubu Pod-O-Lee 


