
ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA +/-FEL 

dne 13. 11. 2018 v FEL, T2:G1-127 

 

13:30 Schůze začala 

Přítomni: 

Eva Horynová – Předseda 

Tomáš Drábek – Místopředseda 

Petr Veselý – člen představenstva 

Usnesení 02-01 

Představenstvo +/-FEL schvaluje program schůze ve znění: 

1. Schválení programu 2. schůze představenstva 

2. Schválení zápisu 1. schůze představenstva ze dne 14.8.2018 

3. Vyhlášení voleb do představenstva a schválení počtu mandátů 

4. Schválení harmonogramu voleb 

3-0-0 Přijato 

Usnesení 02-02 

Představenstvo +/-FEL schvaluje zápis 1. schůze představenstva ze dne 14.8.2018. Tento 

dokument byl všem členům představenstva k dispozici k nahlédnutí a připomínkování na 

cloudovém úložišti přístupném všem členům představenstva, zároveň byl zveřejněn na 

webových stránkách klubu označen jako neschválený. 

3-0-0 Přijato 

Usnesení 02-03 

Předseda vyhlašuje řádné volby do Představenstva. Tyto volby se budou řídit Volebním řádem 

klubu +/-FEL ve znění zveřejněném na webových stránkách klubu. Zároveň se stávající 

Představenstvo dohodlo na 3 volených mandátech do nového Představenstva. 

3-0-0 Přijato 

Usnesení 02-04 

Představenstvo +/-FEL schvaluje následující harmonogram voleb do Představenstva klubu: 



 14. listopadu – vyhlášení voleb do Představenstva zveřejněním na webových stránkách 

klubu. 

 14. listopadu - 2. prosince – zasílání kandidátek. Kandidátky jsou zasílány v elektronické 

podobě na mail Představenstva (pmfel@fel.cvut.cz) a následně předány volební komisi. 

Kandidátky musí obsahovat minimálně jméno a příjmení kandidáta, kontaktní mail 

uvedený při registraci do klubu či ČVUT username, volební program, souhlas s 

kandidaturou a podpis. 

 3. prosince – 5. prosince – hlasování. Každý volič obdrží proti kontrole v seznamu voličů 

hlasovací lístek obsahující všechny kandidáty. Ke každému z nich se může vyjádřit 

pozitivně (A), negativně (N) či neutrálně (ostatní značení). Ten poté odevzdá do volební 

urny. Její umístění bude specifikováno na webových stránkách klubu. 

 6. prosince – vyhlášení předběžných výsledků voleb, zveřejnění na webových stránkách 

klubu. 

 8. prosince – vyhlášení konečných výsledků po vyřešení všech případných stížností, 

zveřejnění na webových stránkách klubu. 

3-0-0 Přijato 

 

13:50 Schůze skončila 

Tento zápis byl schválen Představenstvem +/-FEL dne … 


