
 Zápis ze schůze Představenstva klubu eFDrive konané dne 19. 10. 2017 

 

Program: 

0. Schválení programu schůze (typ: hlasování, čas: 5 minut, vede: R.Volf) 

 

1. Schválení zápisu z minulé schůze (typ: hlasování, délka 10 minut, vede: A.Eichler) 

 

2. Volba Předsedy klubu eFDrive (typ: hlasování, délka 20 minut, vede: A.Eichler) 

 

3. Volba Místopředsedy klubu eFDrive (typ: hlasování, délka 15 minut, vede: A.Eichler) 

 

4. Diskuse ohledně zastupování klubu v SU delegátem (typ: diskuse, délka 15 minut, vede:  

T.Novotný) 

 

5. Harmonogram úkolů součástí SU, účetnictví klubu eFDrive, nové stanovy a zákony,  

přeregistrace členů (typ: sdělení, délka 20 minut, vede: R.Volf) 

 

6. Informace o klubovně (typ: sdělení, délka 5 minut, vede: R.Volf) 

 

7. Akce klubu do konce roku (typ: diskuse, délka 15 minut, vede: R.Volf) 

 

8. Ochutnávka nového saké (typ: pohybové cvičení, délka 10 minut, vede: T.Dzuruš) 

 
Přítomní členové Představenstva: 
 
Radek Volf 
Tomáš Dzuruš 
Tomáš Novotný 
Petr Fridrišek 
Adam Eichler 
 
Hosté: 
Adam Hluboček 
 
 
 
 
 
  



0) Schválení programu schůze (typ: hlasování, čas: 5 minut, vede: R.Volf) 

 

Tomáš N. navrhuje nový bod - Různé 

OHP: 5, 5-0-0 

 

Představensto s návrhem souhlasí, jednomyslně. 

 

Představenstvo schvaluje program schůze ve výše uvedené podobě. 

 

OHP: 5, 5-0-0 

 

Představensto s návrhem souhlasí, jednomyslně. 

 

1) Schválení zápisu z minulé schůze (typ: hlasování, délka 10 minut, vede: 

A.Eichler) 

 

Představenstvo schvaluje zápis v podobě, v jaké byl zpřístupněn členům na Představenstva 

před konáním schůze Představenstsva dne 29. 11. 2017. 

 

OHP: 5, 5-0-0 

 

Představensto se zápisem souhlasí, jednomyslně. 

 

2) Volba předsedy klubu eFDrive (typ: hlasování, délka 20 minut, vede: A.Eichler) 

 

Tomáš Novotný navrhuje Radka Volfa předsedou. Radek Volf návrh přímá.  

 

OHP: 5, 5-0-0 

 

Představensto s návrhem souhlasí, jednomyslně. 

 

3) Volba místopředsedy klubu eFDrive (typ: hlasování, délka 15 minut, vede: 

A.Eichler) 

 

Adame Eichler navrhuje na post místopředsedy klubu Tomáše Novotného. Ten návrh přímá. 

 

OHP: 5, 5-0-0 

 

Představensto s návrhem souhlasí, jednomyslně. 

 

 

  



4) Diskuse ohledně zastupování klubu v SU delegátem (typ: diskuse, délka 15 

minut, vede: T.Novotný) 

 

T. Novotný navrhl Radka Volfa. Radek Volf návrh přímá. Radek Volf žádá představenstvo o 

hlasování, zda s návrhem souhlasí. 

 

OHP: 5, 5-0-0 

 

Představensto s návrhem souhlasí, jednomyslně. 

 

Diskutovalo se dále o možnosti plateb do SU. Žádné usnesení v tomto smyslu nebylo 

schváleno. 

 

 

5) Harmonogram úkolů součástí SU, účetnictví klubu eFDrive, nové stanovy a 

zákony, přeregistrace členů (typ: sdělení, délka 20 minut, vede: R.Volf) 

 

Radek Volf navrhuje, aby se Tomáš Dzuruš se staral o účetnictví 

 

OHP: 5, 5-0-0 

 

Představensto s návrhem souhlasí, jednomyslně. 

 

Petr Fridrišek navrhuje, aby Adam Eichler obstaral korekci stanov klubu, vzhledem k IP. 

 

OHP: 5, 5-0-0 

 

Představensto s návrhem souhlasí, jednomyslně. 

 

Představenstvo nechává hlasovat o tom, že přeregistrace členů proběhne po schválení 

nového registračního formuláře Parlamentem SU. 

 

OHP: 5, 5-0-0 

 

Představensto s návrhem souhlasí, jednomyslně. 

 

 

 

6) Informace o klubovně (typ: sdělení, délka 5 minut, vede: R.Volf) 

 

Na návrh Radka Volfa bude údržbu a úklid klubovny řešit Petr F. 

 

OHP: 5, 5-0-0 

 

Představensto s návrhem souhlasí, jednomyslně. 

 

Dále se diskutovalo jak udělat z klubovny reprezentativní prostory. Úklid 

 



Tomáš Novotný nechává hlasovat o tom, zda Představensto by chtělo získat, případně rozšířit 

prostory klubovny. 

 

OHP: 5, 5-0-0 

 

Představensto s návrhem souhlasí, jednomyslně. 

 

Radek Volf delegován na vyjednání o rozšíření klubovny. 

 

OHP: 5, 5-0-0 

 

Představensto s návrhem souhlasí, jednomyslně. 

 

 

7) Akce klubu do konce roku (typ: diskuse, délka 15 minut, vede: R.Volf) 

 

Tomáš Dzuruš navrhuje pověřit Radka Volfa na dohled nad akcemi klubu. 

 

OHP: 5, 5-0-0 

 

Představensto s návrhem souhlasí, jednomyslně. 

 

Dále se diskutuje nad nacházejícími akcemi.  

 

● Vánoční F10 

○ soutěž o nejlepší cukroví 

○ Counter Strike turnaj?  

○ snaha o diverzifikaci návštěvníků 

○ plakáty - zmínit soutěž a CSko/ Bulánci? 

○ svařák (várnice z Bubnu?) 

○ promítání filmu? 

 

8) Ochutnávka nového saké (typ: pohybové cvičení, délka 10 minut, vede: 

T.Dzuruš) 

 

Saké bylo všemi označeno jako velice zdařilé. Pochvala putuje Tomáši Novotnému, který celý 

proces výroby měl v gesci. 

 

9) Různé 

 

V tomto bodě se diskutovalo o možnostech rozšíření projektů klubu a jeho nacházejících 

povinnostech. 

 

a to jmenovitě: 

e-mail o změně vedení klubu (studentům, starému vedení klubu, vedení školy?) 

výuková videa? 

diskuze nad novým děkanem uzlu 

e-mail ústavům s nabídkou spolupráce 

 

K žádnému usnesení klubu ale nedošlo. 

 


