Zápis ze zasedání parlamentu

27. 1. 2009, 19:00
Restaurace Petřín, Salónek

Zápis provedli: Nina Vejsadová

Prezenční listina
Delegáti:
Zdeněk Horák

Prezident

J. Andr

Silicon Hill

R. Pupák

Pod-O-Lee

V. Sedlmajerová

BION

Z. Čech

HIC

A. M. Černá

Chaos Bridge

N. Vejsadová

Klub Čajovna, STOH

Luděk Vokáč

Radio Akropolis

R. Jedlička

Křesťanský klub

J. Michal

ISC

R. Roška

IAESTE

J. Gruber

AS ČVUT

J. Mašín

AS FD

Hosté: Tomáš Metelka (Metalíza), Jiří Dostál (Jiřák), Jaroslav Marek, Jaroslav Kuba,
Petr Kovařík, Jakub Weiser (Pomeranč)

Program zasedání
1) Schválení zápisu ze 7. 1. 2009
2) Schválení nových stanov klubu SH
3) Klub exXxtreme – prezentace
4) Schválení centrály SU ČVUT
5) Pracovní skupiny
6) Hrůzné
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Začátek 19:18
OHP: 12

1 Schválení zápisu ze 7. 1. 2009
Hlasování:
„Studentský
7. 1. 2009.“

parlament

schvaluje

zápis

ze

zasedání

ze

dne

12:0:0
Schváleno

2 Schválení nových stanov klubu SH
Olymp: vadí mi, že ustanovení 4/11 – pointa toho ustanovení je, že něco
schválit mohou de facto 3 lidi
Jiřák: má to zabránit tomu, že někdo bude blokovat zasedání ...
Xylem: hlas „zdržel“ se měl manipulativní výsledek
R.Pupák: Nestačilo by Vám, že „zdržel se“ se bere jako proti?
Jiřák + Xylem: toť otázka, nicméně mít možnost zdržet se je standardní
součástí demokratického hlasování a je to standardní ve všech klubech
Olymp: Mně vadí, že 1/5 lidí může přijmout rozhodnutí. Oficiálně status zdržel
se funguje tak, že když lidi o něčem nic nevědí, tak se zdrží. (Nemá informace
– nebyl na schůzi apod.)
Czenda: 3 lidi jsou podle mě málo ... ideální počet je aspoň 5... to je alespoň
nadpoloviční většina všech přítomných v minimálním případě, kdy je
představenstvo SH usnášeníschopné.
J. Michal: Na druhou stranu si myslím, že když jste si to Vy schválili, tak my
bychom do toho neměli kafrat a respektovat to.
Metalíza: kolik lidí bylo pro přijetí stanov?
7 bylo pro, 0 se zdrželo, 0 bylo proti … v té době mělo představenstvo méně
členů, na schůzi se sešlo méně lidí ...
Honza Gruber: no tak třeba tohle je zásadní věc...
Neeja: Hele tak teď Vás je zase 14, tak to schvalte znovu...
Jiřák: Já za sebe bych chtěl, abyste to schválili
Czenda: No, tak koneckonců to můžeme schválit a uvidíme, jak to bude
fungovat. Pokud to bude velký průser, tak aspoň víme, že tento systém taky
nefunguje.
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19:59 – přišel Jirka Mašín --- OHP: 13
Hlasování:
„Studentský parlament schvaluje stanovy SH v posledním znění,
které bylo zasláno do konference parlament@su.“
11:2:0
Schváleno

3 Klub exXxtreme - prezentace
Jaroslav Marek – předseda, prezentuje cíle klubu. Klub by měl sdružovat
sportovně založené studenty a organizovat množství sportovních aktivit,
turnajů, apod.
Jiří Mašín: jak jste se vypořádali s dotazy na logo? (V logu jsou tři panáčci,
značně připomínající písmena XXX.)
Jaroslav Marek: Neměli jsme s tím problém :-)
Nexus: Vy jste jen přípravný výbor?
Jaroslav Marek: Ano :)
Xylem: Nejsem si jistej, že chceš založit klub SU, soutěže ve sportu a podobné
věci na ČVUTu dělá ÚTVS...?
Proč má tedy být klub pod SU a ne součástí ÚTVS?
Jaroslav Marek: Protože primárně sdružujeme studenty a chceme s SU
spolupracovat.
Czenda: Teď byste měli tři členy (přípravný výbor - představenstvo). Budou ti,
co budou hrát ty turnaje také členy klubu?
Jaroslav Marek: Všichni hráči ne. Členy klubu budou vedoucí týmu, trenéři,
rozhodčí ...
Czenda: Co členové SU, kteří nejsou studenti ČVUT. Můžou si taky zahrát?
Jaroslav Marek: Asi nebudou moct hrát fakultní turnaje, ale jinak v tom není
problém. Nicméně pokud bude klub pořádat nějaký turnaj sám, pak jsou
samozřejmě zváni.
Xylem: Trenéři budou placení?
Jaroslav Marek: Ne.
Xylem: Co bude příjem klubu?
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Jaroslav Marek: S ÚVTS spolupracujeme. Haly platí ÚTVS, finance na samotný
hraní jsou z SGS. Do budoucna doufáme, že seženeme i nějaké partnery.
Neeja: Budete chtít delegáta do parlamentu?
Jaroslav Marek: Asi ne ...
Olymp: Co očekáváte od toho, že bude klubem SU ČVUT?
Jaroslav Marek: Aby za náma někdo stál, tedy primárně záštitu.
Jaroslav Kuba: Jemu se opravdu podařilo získat podporu ÚTVS, což nebylo
úplně jednoduché. A podařilo se mu získat i peníze z SGS.
Zdeněk Horák: Nuže pánové, předložili jste stanovy a představili projekt, takže
teď zbývá pouze nechat hlasovat parlament a zjistit, jestli jste je o svém
záměru přesvědčili. Hlasujeme tedy o založení klubu Exxxtreme a schválení
posledního znění stanov, poslaných do konference parlament@su.
Hlasování:
„Studentský parlament schvaluje stanovy klubu Exxxtreme, které
byly zaslány do konference parlament@su.“
12:1:0
Schváleno
Tímto byl založen klub SU ČVUT exXxtreme.

4 Schválení centrály SU ČVUT
Zdeněk Horák: Posledně jsem na to úplně zapomněl, takže Vás poprosím o
schválení centrály SU ČVUT ve složení Luděk Vokáč, Nina Vejsadová a Jirka
Mašín
Hlasování:
„Studentský parlament jmenuje Centrálu ve složení: Luděk Vokáč,
Nina Vejsadová, Jirka Mašín.“
9:0:3
Schváleno
Zdržel se: Nina Vejsadová, Jiří Mašín, Jakub Andr
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5 Pracovní skupiny
Zdeněk Horák: Posledně jsem mluvil o pracovních skupinách pro reorganizaci
a restrukturalizaci celé SU. Skupiny by tedy měly být dvě:


„Nové stanovy“ : administrativní část



„Vize a cíle SU“ : co a jak

Neeja: s tím souvisí výjezdko :) --- druhá skupina něco vymyslí, pak se udělá
výjezdko (prozatím duben), tam se o tom pobavíme, a pak nastoupí první
skupina a ta podle toho vymyslí stanovy :-D
su@su.cvut.cz / centrala@su.cvut.cz
Tyto maily jsou k dispozici všem, kterým není osud SU lhostejný, a chtějí se
podílet na přípravě nového zřízení SU.
Hlaste se do 1. 3. 2009

6 Hrůzné
a) Formule
Studentský projekt Formula Student Germany – představuje Petr Kovařík.
Studenti si postaví vlastní formuli a soutěží s ní. Dostali peníze z SGS. Je to
meziuniverzitní projekt spolupracující s více univerzitami než jen s ČVUT. Z toho
důvodu ale nemohou peníze získat. Fakulta Strojní má vlastní studentský tým
a tudíž se k ní nemohou přidat. Proto přišel návrh stát se klubem SU.
Czenda – tím ale budeme konkurovat FS
Zdroje z SGS by pokryly jen jednu soutěž v Německu
Na postavení formule minimalistický rozpočet 200 000 Kč s tím, že mohou
využít technologie některých firem. Peníze určené tedy jen na nákup dílů
S účastí v oficiálních soutěžích se asi nedá počítat v letošním roce, první závod,
ale neoficiální, v Holandsku v září
Lidé z pěti až šesti univerzit, tým asi 16 lidí, z toho asi 11 ČVUT
Czenda: Můžeme tedy schválit záměr, že se tým připravující studentskou
formuli stane případně dalším klubem SU.
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Hlasování:
„Studentský parlament schvaluje záměr založení klubu SU s názvem
Rebels Racing.“
12:0:1
Schváleno
b) Středník
ještě nevyšel ;(
3 možnosti : (bližší info v předchozích zápisech)


Vydat



zaplatit pokuty z FP (cca 100 000 Kč)



čekat jestli nás zažalujou / nebudou s námi chtít mít nic společného

Pomeranč: Kdo podepsal smlouvy s partnery a proč?
Czenda: Spolupráce se Středníkem v rámci AT fungovala vždy. Loni (těsně
před AT) řekl Martin Hák že už to dělat nebude, ale že Klárka Ferdová říkala,
že by na to někoho měla. Nicméně ten člověk se nenašel.
Czenda: Zajištění akce jinak dělá SU, ale pořadatelem je ORSE s.r.o. - kvůli
DPH. Mezi ORSE s.r.o. a SU je dohoda o tom, jak akce probíhá. Smlouvy
podepisuje buď Standa, nebo Nexus. Smlouvy ORSE samo nemůže ukázat,
jelikož by s tím musela souhlasit i druhá strana.
Kdo nese zodpovědnost z akci?
Czenda: Zodpovědnost za peníze z SGS nese řešitel, jinak ORSE s.r.o.
Radim Roška: V IAESTE máme tým PR lidí, kteří by se toho mohli chytit.
Pomeranč: nechápu jednu věc - jak mohla ORSE prodat něco, co nevydává?
Proč nám to nemůže někdo ukázat?
Czenda: Odpovědi na tyto otázky zazněly již dříve. Nevím, jestli jsi mě
poslouchal.
Pomeranč: Proč jste neoslovili někoho z bývalých šéfredaktorů Středníku?
Czenda: Oslovili. Bavil jsem se dlouhou dobu s Vláďou Ajglem, ten mi řekl, že
mi ve všem vyjde vstříc, poskytne mi materiály (což taky udělal), ale nemá na
to čas. Když jsem volal tobě, tak ses mi vysmál.
Pomeranč: - popřel to Jan Gruber: Cos mu teda řekl?
Pomeranč: Že místo dělání Středníku půjdu radši do práce, nebo si půjdu
zaběhat.
Czenda: :-)
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Pomeranč: Prodali jste něco, co jste nemohli udělat.
Radim opět navrhuje schůzi s PR lidmi z IAESTE ohledně středníku
sejdeme se do 14 dnů
c) Telefony
Xylem: Služební telefony --- Pokud někdo chcete SU telefony (předsedové
klubů pro své lidi), tak se ozvěte. Můžeme to u Telefóniky zařídit a v rámci VPN
si v SU voláme zdarma.

Končíme ve 22:37.
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