
 
 

ZÁPIS Z 1. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA +/-FEL 

Celkově 11. schůze představenstva od začátku působení klubu 

Dne 7. 1. 2021 videokonference přes MS Teams 

Schůze zahájena - 18:05  

Přítomni: 

Martin Šťastný – dosluhující Předseda, zapisovatel 

Michaela Makešová – člen představenstva 

Tomáš Pivoňka – člen představenstva 

Sarah Laredová – člen představenstva 

Petr Veselý – host  

 

Ověření totožnosti členů Představenstva 

Všichni členové Představenstva se představili vyslovením celého svého jména na kameru, 

přičemž se prokázali i průkazem totožnosti. 

 

Předseda připomíná členům Představenstva průběh hlasování při videokonferenci dle stanov 

Studentské unie ČVUT, odstavce 5 čl. XVI. 

 

Usnesení 21-01-01: 

Představenstvo +/-FEL schvaluje program schůze ve znění: 

0) Ověření totožnosti členů představenstva 

1) Schválení programu schůze 

2) Schválení zápisu z minulé schůze 29.11.2020 

3) Volba předsedy klubu  

4) Volba místopředsedy klubu  

5) Různé 

3-0-0 Usnesení přijato  

  



 
 

Usnesení 21-01-02: 

Představenstvo +/-FEL schvaluje zápis 3. schůze předchozího představenstva. 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 Usnesení přijato 

 

Volba předsedy: 

Michaela Makešová navrhuje Tomáše Pivoňku, díky aktivitě a spolehlivosti v uběhlém 

období. Sama si myslí, že by na to neměla čas. Slibuje podporu celému klubu. 

Tomáš není proti a souhlasí s kandidaturou. Míšu by podpořil, ale neví ohledně jejích 

časových možností. 

Sára jej také podporuje a zmiňuje pravidelné týdenní schůzky, ani Míša by jí také nevadila 

Dosluhující předseda také vyjádřil podporu Tomáši Pivoňkovi. 

Usnesení 21-01-03: 

Představenstvo klubu +/-FEL volí ze svého středu Tomáše Pivoňku jako svého 

předsedu pro funkční období 1. 1. – 31. 12. 2021. 

3-0-0 Usnesení přijato 

Nově zvolený předseda přebírá vedení schůze. 

 

Volba místopředsedy: 

Michaela Makešová navrhuje Sarah Laredovou. 

Tomáš Pivoňka s návrhem souhlasí a též jí navrhuje. 

Sarah je lehce zaskočená a je nadšená z důvěry v ní vložené. Souhlasí s kandidaturou na tento 

post a přijímá to jako zajímavou zkušenost. 

Proběhla krátká debata o funkci a povinnostech místopředsedy. 

Usnesení 21-01-04: 

Představenstvo klubu +/-FEL volí ze svého středu Sarah Laredovou jako svého 

místopředsedu pro funkční období 1. 1. – 31. 12. 2021. 

3-0-0 Usnesení přijato 

 



 
 

Různé 

Bývalý předseda chválí proběhlé akce „Adventní kalendář“ a „Rozhovory s učiteli“. Řešilo 

se, jak to dostat mezi širší publikum. 

Nabídka probírání méně závažných věcí v rámci pravidelné schůzky. 

Řeší se povinnosti v rámci SU („Hlášení o stavu klubu“, …). Zároveň se debatuje o 

delegátovi do parlamentu. Jako možný delegát byl zmíněn Martin Šťastný. 

 

Schůze ukončena - 18:40 

Zapsal: Martin Šťastný 

Tento zápis byl schválen představenstvem +/-FEL dne 24. 2. 2021 


