
ZÁPIS Z 1. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA +/-FEL 
celkově 4. schůze představenstva od začátku působení klubu 

dne 7. 2. 2019 v FEL, T2:C3-52 

 

13:05 Schůze začala 

Přítomni: 

Eva Horynová – člen představenstva 

Tomáš Drábek – člen představenstva 

Michaela Lachmanová – člen představenstva 

Petr Veselý – host (zapisovatel) 

Jan Hampl – host  

Usnesení 19-01-01 

Představenstvo +/-FEL schvaluje program schůze ve znění: 

1. Schválení programu 1. schůze představenstva 

2. Schválení zápisu 3. schůze předchozího představenstva ze dne 20. 11. 2018 

3. Volba předsedy 

4. Schválení výroční zprávy klubu za rok 2018 

5. Různé 

3-0-0 Přijato 

Usnesení 19-01-02 

Představenstvo +/-FEL schvaluje zápis 3. schůze předchozího představenstva ze dne 20. 11. 2018. 

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

cloudovém úložišti, zároveň byl zveřejněn na webových stránkách klubu a označen jako 

neschválený. 

3-0-0 Přijato 

Představenstvo +/-FEL se dohaduje na volbě předsedy. 

(Svorně): „Volba bude veřejná.“ 

Tomáš: „Na základě anonymního hlasování vycházíte vy dvě. Kdo z Vás chce být předsedkyní?“ 

(Svorně): Trapné ticho. 

Tomáš: „Nic proti Evě, já bych volil raději Míšu.“ 

Eva: „V pohodě.“ 



Míša: „Co to obnáší?“ 

Tomáš: Pětiminutový monolog. 

Tomáš: „Hlavně odeslat do týdne závěrečnou zprávu klubu vedení SU.“ 

Míša: „Ok, odešlu, budu delegovat.“ 

Usnesení 19-01-03 

Představenstvo +/-FEL volí ze svého středu Michaelu Lachmanovou jako předsedu pro funkční 

období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019. 

2-0-1 Přijato 

Tomáš si vzpomněl na post místopředsedy. 

Petr (host, zapisovatel): „Není to na programu, smůla. Už to přepisovat nebudu.“ 

(Svorně): Zvolíme příště. 

Usnesení 19-01-04 

Představenstvo +/-FEL schvaluje dokument výroční zprávy klubu, která bude zaslána předsedou 

na vedení SU. Dokument byl k nahlédnutí všem členům představenstva skrze zprávu na 

Facebooku a v tištěné formě. 

3-0-0 Přijato 

Představenstvo diskutuje bod Různé. 

Tomáš: „Řešíme soutěž FEL vs. FIT, jednáme s firmou Siemens, máme slíbeno cca 55 tisíc na 

catering a zajištění akce. Soutěž bude probíhat v prostorách FITu. Siemens chce mít na akci 

stánek, trička, velké logo. Datum je v jednání, pravděpodobně některá sobota v dubnu. Celkově 

na akci chceme max. 60 lidí. Sháním lidi na vytvoření zadání programování Lega.“ 

Míša: „Dala bych hospodu.“ 

Míša: „Podali jsme přihlášku ke grantu na podporu studentských aktivit na FEL, abychom měli 

zajištěné financování pořádaných akcí.“ 

Míša: „Budeme mít prezentaci klubu zítra na DOD?“ 

Eva: „Moc narychlo, kde seženeme lidi?“ 

Míša: „Je tu přece Honza.“ 

Honza (host): „Ok, no, stavím se.“ 

Míša: „Upeču ti mňaminy a uvařím kafe.“ 

Honza (host): „Bude se konat SGL Spring, zmíním v emailu.“ 

13:42 Schůze rozpuštěna   Tento zápis byl schválen Představenstvem +/-FEL dne 21.2.2019  


