
Zápis ze schůze Představenstva klubu eFDrive konané dne 20. 3. 2019 

 
Program: 
0. Schválení programu zasedání (vede: R. Volf) 
1. Schválení zápisu z minulé schůze (vede: R. Volf) 

2. Průvodce prváka (vede: R. Volf) 
3. Klubovna - agenda (vede: R. Volf) 
4. Tajemník - agenda (vede: R. Volf) 
5. Členská základna - vyloučení členů (vede: R. Volf) 
6. Výjezdní zasedání (vede: R. Volf) 
7. Různé (vede: R. Volf) 
 

 
 
Přítomní členové Představenstva: 
Radek Volf 
Kateřina Pithartová 
Adam Eichler 
Dominik Mazel 
Zdeněk Michl 
 
Hosté: 
Stanislav Metelka 

Pavel Mašinda 

Tomáš Dzuruš 

Tomáš Míča 

 

 

  



0. Schválení programu zasedání (vede: R. Volf) 
 
Předložený program schůze byl schválen. 
 
OHP: 5,5-0-0 
Návrh přijat jednomyslně. 
 
1. Schválení zápisu z minulé schůze (vede: R. Volf) 
 
Nebyl zaslán žádný zápis, který mohlo představenstvo schválit. 
 

2. Průvodce prváka (vede: R. Volf) 
 
Klub byl kontaktován s prosbou doplnění textu o klubu a dodání fotografie klubu do nového vydání 
Průvodce prváka - tuto agendu zpracuje Kateřina P.  
 

3. Klubovna - agenda (vede: R. Volf) 
 
Radek V. apeluje na Dominika M. aby vytvořil řád klubovny a připravil jarní úklid. Dominik M. souhlasí a 

slibuje, že situaci napraví… 

 
4. Tajemník - agenda (vede: R. Volf) 
 
Radek V. uděluje tajemníkovi úkol zajistit od Jana V. chybějící výroční zprávy z minulých let, které nelze 
běžnými způsoby dohledat.  
Dále Radek V. upozorňuje na neexistenci pravidel pro udělování přístupů do internetových služeb klubu a 
na chaos v aktuálně přidělených přístup a pověřuje tajemníka zpřehledněním celé situace. 

 
5. Členská základna - vyloučení členů (vede: R. Volf) 
 
Hlasování o vyloučení člena  ID 68, Križková Petra z důvodu neaktivity v klubu a nereagování na 
e-mailovou korespondenci ohledně přeregistrace. 
 
OHP: 5,  5-0-0 
Návrh přijat jednomyslně. 
 
Radek V. dále informoval, že využil své pravomoci předsedy klubu a vyloučil po komunikaci členem, člena 
s ID 8, Hanku Š., z důvodu, že nebyla na třech za sebou  jdoucích shromáždění klubu a neměla nadále 
zájem být v klubu. 

 
6. Výjezdní zasedání (vede: R. Volf) 
 
Organizace výjezdního zasedání se ujímá Kateřina Pithartová. Klub zaplatí náklady na ubytování cca (cca 
10 tis. kč) a zbytek nákladů si uhradí účastníci sami.  



Stravování je nutné zajistit hromadnou přípravou jídla organizátory. Doprava většiny účastníků bude 
zajištěna vlakem. Probíhá diskuze, zda bude lanovka v provozu, případně zda se dá vyjet na chatu 
automobilem. 

 
7. Různé (vede: R. Volf) 
 
Radek V. informuje, že se chystá zasedání Parlamentu SU na půdě FD - proto žádá o uvolnění finančních 
prostředků ve výšce max 1 000 Kč pro zajištění pohoštění. 
 
OHP: 5,5-0-0 
Návrh přijat jednomyslně. 
 
Nebyl další příspěvek do diskuze. 
 
Schůze byla ukončena. 


