
 

Zápis ze schůze Představenstva klubu eFDrive konané dne 18. 11. 2019 v 17:30 v klubovně eFDrive 

 
Program: 
1) Schválení bodů zasedání 
2) Schválení zápisů 
3) Informace a koordinace předání agend novému představenstvu 
4) Zhodnocení působení 
5) Různé 
 
Přítomní členové Představenstva: 
Adam Eichler 
Radek Volf 
Dominik Mazel 
Zdeněk Michl 
 
Hosté: 
Stanislav Metelka 
Petr Fridrišek 
Jiří Kosina 
Adam Hlubuček 
Jan Vacek 
 

 

 

  



 

0. Schválení programu zasedání (typ: hlasování, délka 2 minut, vede: A. Eichler) 
 
Představenstvo hlasuje o schválení programu schůze, který byl včera zaslán představenstvu mailem.  
 
OHP: 4, 4-0-0 
Návrh přijat jednomyslně. 
 
1. Schválení zápisu z minulé schůze (typ: hlasování, délka 2 minut, vede: A. Eichler) 
 
Radek V. uvedl, že s Adamem E. doplnili zápisy z minulých schůzí, zápisy byly zpřístupněny na disku 
představenstvu. Následně došlo k diskuzi a schválení jednotlivých zápisů. 
 
Zápis ze schůze představenstva konané 19.12.2018. 
OHP: 4, 4-0-0 
Návrh přijat jednomyslně. 
 
Zápis ze schůze představenstva konané  17.1.2019 
OHP: 4, 4-0-0 
Návrh přijat jednomyslně. 
 
Zápis ze schůze představenstva konané 20.3.2019 - schválen ve verzi s třemi tečkami za Dominikovým 
příspěvkem. 
OHP: 4, 4-0-0 
Návrh přijat jednomyslně. 
 
Zápis ze schůze představenstva konané  4.4.2019, 
OHP: 4, 4-0-0 
Návrh přijat jednomyslně. 
 
Zápis ze schůze představenstva konané  24.4.2019 
OHP: 4, 4-0-0 
Návrh přijat jednomyslně. 
 
Zápis ze schůze představenstva konané  30.9.2019 
OHP: 4, 4-0-0 
Návrh přijat jednomyslně. 
 
Zápis ze schůze představenstva konané  29.10.2019. 
OHP: 4, 4-0-0 
Návrh přijat jednomyslně. 
 
R. Volf informuje, že se musí vzhledem k problému s uveřejněním zápisů (tedy i usnesení) bude lepší 
publikovat usnesení extra.  
  
Radek V. poprosil Adame E., aby nahrál zápisy na web a zajistil tím platnost usnesení. 
 
3) Informace a koordinace předání agend novému představenstvu 
 



 

Radek V. informuje, že proběhla schůzka s předáním know-how mezi stávajícím a novým 
představenstvem. Dle informací od nového představenstva proběhne hlasování o novém představenstvu 
první den působnosti nového představenstva v 22:00 na Strahově - místo bude určeno stávajícím 
předsedou. 
 
4) Zhodnocení působení 
 
Radek V. informuje, že klub přežil působení stávajícího představenstva. Probíhá kolečko, kdy každý 
hodnotí působení představenstva - hodnocení je pozitivní a představenstvo se konsensuálně shodlo, že 
předává klub v dobrém stavu. Honza V. zmiňuje, že podle něj se jednalo o jedno z nejlepších 
představenstev, co zažil. 
 
5) Různé 
 
Zdeněk M. informuje o čerpání IP. Peníze se použijí primárně na nákup deskovek, nákup vysavače a 
nákup triček pro aktivní členy. Zdeněk M. následně dodává, že se budou muset podepsat doklady, tak aby 
s tím Radek počital. 
 
Radek V. děkuje všem zúčastněným za Noc na fakultě. Dále se probral incident, kdy se měl hanit letecký 
ústav na Noci na fakultě. Výrok nebyl šťastný, Radek V. se jako pořadatel diskuzí omlouval na leteckém 
ústavě, do příště se budou muset tyto věci podchytit. 
 
Poslední schůze starého byla ukončena s přáním novému představenstvu, tak aby se jim v jejich úsilí 
dařilo. 
 
Zapsal: Radek Volf  
 
 
 
  
 

 

 


