
Zápis ze schůze Představenstva klubu eFDrive konané dne 24. 4. 2019 v 19:00 v restauraci U Tří 

bojovníků 

 
Program: 

 
 
0. Schválení programu zasedání (typ: hlasování, délka 2 minut, vede: A. Eichler) 
1. Schválení zápisu z minulé schůze  
2. Informace z SU 
3. Vyúčtování za vyjezdko a konečné stanovisko 
4. Finanční situace klubu 
5. Info Malý uzel 
6. Projektor (financováni z IP) 
7. Nintendo natrvalo do studovny 
8. Gril (financováni z IP) 
9. Faktura UZEL (financováni z IP) 
10. Nadcházející akce 
11. IP Vítek 
12. Různé 
 
Přítomní členové Představenstva: 
 
Radek Volf 
Adam Eichler 
Kateřina Pithartová 
Dominik Mazel 
Zdeněk Michl 
 
Hosté: 
Stanislav Metelka 

  



0. Schválení programu zasedání  
 
Představenstvo hlasuje o schválení programu schůze, který byl včera zaslán představenstvu mailem.  
 
OHP: 5, 5-0-0 
Návrh přijat jednomyslně. 
 
1. Schválení zápisu z minulé schůze 
 
Byly předloženy zápisy z 18.12.2018, 17.1.2019 a 25.2.2019. 
 
Radek V. apeloval na představenstvo, aby neschválilo zápisy, protože některé byly neúplné a u ostatních si 
většina představenstva nestihla přečíst poslední změny. Obzvlášť zápis z 25. 2. 2019 byl 
neakceptovatelný. 

 
OHP: 5, 0-0-5 
Představenstvo neschvaluje zápisy z 18.12.2018, 17.1.2019 a 25.2.2019. 

 
2. Informace z SU 
 
Radek V. pochválil za organizaci Parlamentu SU na půdě eFDrive Zdeňka M., Dominika M. a Pavla M. 
Nadále Vítkovi M. vytknul prezentaci proběhlých akcí, kdy výjezdní zasedání eFD alokoval do Roudnice 
nad Labem místo Rokytnice nad Jizerou. Během proběhlého parlamentu Radek V. nabídl klubu Buben 
možnost uskladnění posilky do prostor v Horské (kvůli rekonstrukci Bubenečské koleje), v první řadě ale to 
bude muset zkonzultovat se správou budovy Horská a zjistit podmínky. Na výjezdní zasedání SU se 
přihlásila Kateřina P., dále je počítáno s Pavlem M., případní náhradníci jsou Radek V. a Markéta J. 

 
3. Vyúčtování za vyjezdko a konečné stanovisko 
 
Kačka P. uvádí, že nakonec klub za výjezdní zasedání eFDrive utratil 8,881 z toho na 7 000,- vyšlo 
ubytování a zbytek byl použit na občerstvení a vybavení na hry. Všichni členové představenstva byli s 
průběhem výjezdního zasedání spokojeni. 

 
4. Finanční situace klubu 
 
Po diskuzi nad stavem financí, představenstvo se shodlo na maximálním limitu na malý UZEL - 5 000 Kč. 
Dále se došlo k tomu, že byly špatně zaevidovány účtenky na výjezdní zasedání, členi byli opětovně 
instruováni jak správně zakládat účtenky Radkem V. 

 
5. Info Malý uzel 
 
Kateřina P. navrhuje pořídit plecháčky na Malý UZEL i s barvami, aby si každý mohl vlastní namalovat. 
 
OHP: 5, 5-0-0 
Návrh přijat jednomyslně. 
 
 
6. Projektor (financováni z IP) 



 
Zdeněk M. zařídí fakturaci pořízení projektoru do klubovny, projektor je hrazen z interní studentské soutěže 
FD. 
 
7. Nintendo natrvalo do studovny 
 
Petr H. a Adam E. vybavit B001 Nintendem. Radek napíše Sikorové. Adam E. zmiňuje nutnost správného 
umístění a zabezpečení Nintenda. Návod a návštěvnický řád by měly být nutnými součástmi studovny. 
 
8. Gril (financováni z IP) 
Dominik M. zajistí nákup nového grilu a dalších potřebných nástrojů na grilování. Tato investice bude opět 
hrazena interní studentské soutěže FD. 
 
9. Faktura UZEL (financováni z IP) 
 
Zdeněk M. se zavazuje předzpracovat podklady pro financování nákladů spojených s Uzlem pro 
financování z interní soutěže studentských projektů?. 
 
10. Nadcházející akce 
 
Kateřina P. založí FB událost na duchovou procházku.  
 
Radek V. informuje o možnosti uspořádání instagramové soutěže Letní nádražky, hlavní cenou by byl sud 
piva. Potřeba je ale vytvořit pravidla. 
 
OHP: 5, 5-0-0 
Návrh přijat jednomyslně a Radek V. byl pověřen uspořádání soutěže. 
 
Radek V. navrhuje, aby hlavní organizátor každé akce vypracoval stručnou dokumentaci proběhnuté akce 
pro vložení do Výroční zprávy z důvodu distribuce prací na výroční práce do průběhu celého roku. 
 
11. IP Vítek 
 
Zdeněk M. slavnostně oznamuje, že proběhlo dodání odznaků s Vítkem přesně dle zadávací dokumentace 
a fyzicky je možné je již udělovat od okamžiku, kdy bude vytvořen příslušný IP.  
 
12. Různé 
 
Nikdo neměl příspěvků. 
 
Schůze byla ukončena 


