
Zápis ze 4. schůze představenstva Klubu EFDRIVE 

konané dne 23. 10.  2014 od 15:30 v prostorách Klubu EFDRIVE, místnost B326 

(Horská 3, Praha 2, 128 03) 

Přítomní členové představenstva: 
Petr Hnyk, Hana Najzarová, Jakub Šimík 

Program schůze 

1. Schválení zápisu z minulé schůze 
2. Schválení programu schůze 
3. Zhodnocení EČ UZEL 2014 
4. Možnosti dalších akcí 
5. Informace o inventarizaci majetku klubu 
6. Informace o financích klubu 
7. Možnosti a plán stěhování 
8. Diskuze nad následujícími volby do představenstva klubu 

 
 

Průběh schůze 

Předseda klubu Hana Najzarová zahájila v pořadí 4. schůzi představenstva Klubu EFDRIVE            
a přivítala ostatní členy představenstva Klubu EFDRIVE. Následně seznámila představenstvo          
s návrhem programu schůze. 
Počet osob s hlasovacím právem: 3 
 
1. Schválení zápisu z minulé schůze 
Představenstvo vyslovilo souhlas se zápisem ze 3. zasedání představenstva Klubu EFDRIVE. 
Hlasování: 3 - 0 - 0 
 
2. Schválení programu schůze 
Představenstvo vyslovilo souhlas s navrženým programem a pořadím jednotlivých bodů. 
Hlasování: 3 - 0 - 0 
 
3. Zhodnocení EČ UZEL 2014 
Představenstvo zhodnotilo pozitivně ekonomickou činnost klubu. Konečný zůstatek na 
klubovém účtu po zaplacení všech faktur je kolem 7 tisíc. Dle feedbacku od jednotlivých 
účastníků by bylo vhodné se do dalších ročníků zamyslet nad změnou kempu nebo alespoň 
minimálně jídelníčku, který byl velmi negativně hodnocen. 
 
 
 



4. Možnosti dalších akcí 
Do konce roku by se měl uskutečnit orientační závod. Další akce klubu budou propagovány 
pomocí DRIVEXu. 
 
5. Informace o inventarizaci majetku klubu 
Předsedkyně klubu informovala zbylé členy představenstva o provedené inventarizaci 
hmotného majetku, která byla zaslána účetní SU ČVUT. 
 
6. Informace o financích klubu 
Předsedkyně klubu informovala zbylé členy představenstva o financích klubu.  
 
7. Možnosti a plán stěhování  
Otázka stěhování bude řešena se všemi klubu na nadcházejícím shromáždění. 
 
8. Diskuze nad následujícími volby do představenstva klubu 
Volby do představenstva klubu se úskuteční 20.11.2014 při příležitosti Noci na fakultě.  
 
Zapsala: Hana Najzarová 
Ověřil: Jakub Šimík 
 
 
 
 
 


