
ZÁPIS Z 3. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA +/-FEL 

Celkově 13. schůze představenstva od začátku působení klubu 

Dne 29. 11. 2021 online na MS Teams 

Schůze zahájena - 16:36 

Přítomni: 

Tomáš Pivoňka – člen představenstva (předseda), zapisovatel 

Sarah Laredová – člen představenstva (místopředseda) 

Michaela Makešová – 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. 

Usnesení 21-03-01: 

Představenstvo +/-FEL schvaluje program schůze ve znění: 

1) Schválení programu schůze 

2) Schválení zápisu z minulé schůze 24. 2. 2021 

3) Schválení interního předpisu "Volební řád +/-FEL" 

4) Vyhlášení voleb do představenstva klubu +/-FEL 

a. Hlasování o počtu mandátů pro nadcházející období 

b. Volba volební komise 

c. Prezentace časového harmonogramu nadcházejících voleb 

5) Různé 

3-0-0 Usnesení přijato 

Usnesení 21-03-02: 

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

24. 2. 2021. 

Dokument byl předem zveřejněn na webových stránkách klubu a označen jako 

neschválený. 

3-0-0 Usnesení přijato 

Navrhovaná změna volebního řádu: 

Změna odstavec 1 článek IV: 

1. Předseda klubu může vyhlásit volby pouze elektronickou formou, a to s pravidly 

uvedenými v odstavci 1, 2, 4, 7, 8 článku III a článkem IV. 

  



 
 

Usnesení 21-03-03: 

Představenstvo +/-FEL schvaluje interní předpis “Volební řád +/-FEL” nahrazující 

interní předpis “Volební řád +/-FEL” schválený 29. 11. 2020. Dokument byl všem 

členům představenstva k dispozici k nahlédnutí a připomínkování na cloudovém 

úložišti. 

3-0-0 Usnesení přijato 

Vyhlášení voleb do představenstva: 

Usnesení 21-03-04: 

Členové Představenstva +/-FEL se shodli na 5 volených mandátech pro nastávající 

volby do Představenstva +/-FEL. 

3-0-0 Usnesení přijato 

Usnesení 21-03-05: 

Představenstvo +/-FEL schvaluje pro nastávající volby do Představenstva +/-FEL 

volební komisi složenou z dobrovolně přihlášených členů +/-FEL: 

 Petr Veselý 

 Michaela Makešová 

 Daniel Justiz 

3-0-0 Usnesení přijato 

Navrhovaný časový harmonogram voleb: 

 Vyhlášení voleb: 30. 11. 2021 

 Podávání kandidátek: 30. 11. 2021 - 14. 12. 2021 

 Období hlasování: 15. 12. 2021 - 17. 12. 2021 

 Předběžné vyhlášení: 18. 12. 2021 

 Konečné vyhlášení: 20. 12. 2021 

Usnesení 21-03-06: 

Předseda vyhlásí dne 30. 11. 2021 řádné volby do Představenstva +/-FEL. Tyto volby 

se budou řídit Volebním řádem klubu +/-FEL schváleným v usnesení 21-03-03 této 

schůze. Počet volených mandátů je 5 (dle usnesení 21-03-04 této schůze), členové 

volební komise byli zvoleni v usnesení 21-03-05 této schůze. Volby se budou řídit 

prezentovaným časovým harmonogramem. 

3-0-0 Usnesení přijato 

Různé: 

Schůze ukončena - 16:50 

Zapsal: Tomáš Pivoňka 

Tento zápis byl schválen představenstvem +/-FEL dne 7. 1. 2022 


