
Zápis ze Schůze představenstva eFDrive konaného dne 29.10.2019 
 
Program: 
       0)   Schválení programu zasedání  

1) Kontrola zápisů z minulých schůzí 
2) Volby do představentsva eFD 
3) Informace o finančním stavu klubu 
4) Různé 

 
Přítomní členové Představenstva: 
Radek Volf 
Adam Eichler 
Dominik Mazel 
Zdeněk Michl 
 
Hosté: 
Tomáš Novotný 
Stanislav Metelka 
David Korbelář 

Martina Liptáková 

Michal Cenkner 

Jiří Kosina 

Jiří Čížek 

Philip Brožík 

Adam Hlubuček 

Bohumil Hora 

Markéta Jirmanová 

Pavel Mašinda 

Barbora Goláňová 

 
  



0) Schválení programu schůze 
Představenstvo hlasuje o schválení programu schůze, který byl zaslán představenstvu mailem.  
 
OHP: 4, Hlasování: 4-0-0 
Návrh přijat jednomyslně. 
 
1)  Kontrola zápisů z minulých schůzí 
 
Adam Eichler informuje, že je většina zveřejněna, existují resty, ty budou schváleny na poslední 
schůzi stávajícího představenstva. 
Radek dodává, že se jedná se o 4-5 zápisů. Adam souhlasí. 
 
2) Volby do představenstva eFD 
 
Radek Volf (dále jen R. Volf nebo Radek V. nebo předseda) informuje, že po Schůzi představenstva v 
20:30 budou následovat volby do představenstva klubu eFDrive, a to v místnosti B305. Adam Eichler 
byl pověřen nachystáním nezbytných dokumentů. Radek Volf pověřuje skrutátory hlasování Tomáše 
Dzuruše a Zdeňka Michla. 
 
Dále Radek Volf informuje, že přišly 3 řádné a asi 4 neplatné nominace, které se budou dát opravit 
přímo během voleb. Zdeněk Michl se ptá, zda lze vyloučit kandidaturu. Radek osvětluje, že nelze, ale 
je možné kandidaturu odmítnout. 
 
3)  Informace o finančním stavu klubu 
 
Radek informuje, že kemp (seznamovák UZEL) bude stát asi 160 000. Momentálně je na účtě 174 
000 Kč. Následuje diskuze o zlepšení finančního stavu klubu. 
 
Radek poukazuje na možnost využít zbývajících asi 13 000 Kč. Radek navrhuje kancelářské potřeby 
(tonery). Diskuze o spotřebě toneru jednotlivými členy klubu, návrhy úsporných opatření. Nákup 
vysavače byl prozatím zavrhnut, existuje možnost zapůjčení na vrátnici budovy Horská. Předseda 
navrhuje deskové hry. Pavel M., Standa M. , Radek, Tomáš N., diskutují o možných hrách. Pavel M. 
propaguje BANG!  
 
Radek navrhuje vyčlenit na nákup deskových her 3000 Kč. Zadá Standovi vytvoření seznamu her. 
Radek zadal Dominikovi vytvoření kasičky. Radek dále navrhl za zbytek peněz nakoupit trička nebo 
klubový merch za zbývající peníze.  
 
Rekapitulace návrhu útraty finančních prostředků: 
12000 Kč celkem 
4000 Kč kancelářské potřeby (tonery, papíry) - Dominik se Zdeňkem zařídí u Talové 
4000 Kč deskové hry - Standa 
4000 Kč merch EFD - Tomáš D. 
 
4) Různé 
 
Radek V. upozornil, že nefungují hodiny nade dveřmi. Zadal Adamovi E. sjednat nápravu. Pavel M. 
navrhuje vyměnit baterii za novou ze skladu. Adam E. bere na vědomí, přesto neslibuje. 
 
Radek V. se dále dotazoval k PlayStation. Zdeněk M. vysvětluje technikálie, Adam E. upřesňuje. 
 



Standa M. informoval o nadcházející inventuře zařízení klubovny ze strany K617. 
 
Radek V. se dále zeptal na polepy vozíku pro převážení těžkých balení cenných tekutin. Maky 
informuje, že tuto věc zařídí, polepy na vozík má vymyšlené. 
 
Dotaz z pléna na otvírák na pivo, není k nalezení. Dotaz zůstal nezodpovězen. 
 
Následně byla schůze ukončena. 
 
(Otvírák na pivo byl po skončení schůze nalezen) 
 
 
 


