
Žádost o přeschválení rozpočtu projektu Fotbálek SH 

 

Adam Plecitý 

 

Původně plánovaný rozpočet pouze na fotbálky jako takové (kolonka investičních nákladů) 

Pronájem 2 stolů                                19 200 Kč ( 1600Kc/měsíc, 1600x12 = 19 200 Kc) 

10 % z pronájmu                                  1 920 Kč 

Repas stolů                                          10 000 Kč (2x5000 Kč)  

Polep s potiskem loga Silicon Hill      3 000 Kč 

http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20170208-Priloha4-Rozpocet_2017_V2.0.pdf     (aktuální rozpočet) 

 

Vážené představenstvo klubu Silicon Hill. Žádám o přeschválení a pár změn v rozpočtu nově 

vzniklého projektu Fotbálek SH. Co se týče investičních nákladů, již jsme investovali do všech 

potřebných položek, které této části rozpočtu náleželi. Nicméně nám tam zbývá nevyužitých  4 920 

Kč. Tyto peníze zbyli, protože v rámci financováni bylo v plánu nechat stoly na fotbálek polepit logem 

Silicon Hill. Cena jednoho polepu byla 1500 Kč a jako nevratnou zálohu za polepení stolů v příštím 

roce mělo být firmě, která dodává fotbálky zaplaceno 10% z ročního nájemného navrch. Tato částka 

slouží jako kompenzace za odlepování polepů při případném zrušení projektu. Pokud bychom po 

ročním pronájmu fotbálky vraceli, nemohli by jejich majitele stul komerčně využívat (nechtěná 

reklama na Silicon Hill), tudíž by ho museli na vlastní náklady uvést do původního stavu. 10% 

z nájemného navrch se tedy platí pouze v případě, pokud by jsme nechali dle planu stoly polepit 

logem Silicon Hill, jelikož stoly nenecháme polepit, odpadá povinnost zaplatit 10% z nájemného 

navrch (1 920 Kč).  Konzultoval jsem to s Vojtěchem Sukem na rozpočtovém představenstvu a dle 

jeho slov není nutné fotbálky polepovat a i pro nás je to jednodušší. Jelikož fotbálky polepovat 

nebudeme, odpadá povinnost zaplatit polepy jako takové (2x 1500 Kč) a 10 % z ročního pronájmu 

(1920 Kč). Prosím o možnost využít zbylé peníze 4 920 Kč na vybavení místnosti, se kterými jsme 

nepočítali, nebo jsme je začaly řešit až teď. Pokud by to šlo zařídit tímto způsobem, budeme vám 

zavázáni, nicméně jsem otevřen diskuzi. 

 

Seznam plánovaného nákupu 

Konferenční stolek                           3 x 500 Kč = 1500 Kč 

Petlice                                                   2 x 100 Kč = 200 Kč       

Visací zámek                                        2 x 100 Kč = 200 Kč 

Kladivo                                                 1 x 100 Kč  = 100 Kč 

Kopie klíče                                              4 x 50 Kč = 200 Kč 

Prodlužovací kabel s vypínačem        3x 200 Kč = 600 Kč 

Stojanový ventilátor                        1x 1300 Kč = 1300 Kč 

Přehoz                                                    6x 100 Kč = 600 Kč 

Police a spojovací materiál                2 x 100 Kč = 200 Kč 

Celkem:                                                                    4 900 Kč 

http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20170208-Priloha4-Rozpocet_2017_V2.0.pdf

