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Zápis z první ustavující schůze pro volební období 2023/24 
 

Začátek: 19:15 
 
Přítomní členové Představenstva: Pavel Král 
 Daniel Msallam 
                                                                Martin Klačan 
 

1) Úvod 

 Začátek schůze, přivítání nového představenstva klubu  
 

2) Volba předsedy a místopředsedy klubu 

Na pozici předsedy klubu se přihlásil Pavel Král. Proběhlo hlasování s výsledky 2:0:1. 
Předsedou klubu se stává Pavel Král. 

Na pozici místopředsedy klubu se přihlásil Daniel Msallam. Hlasování proběhlo s výsledky 
2:0:1 a Daniel Msallam se stal novým místopředsedou klubu. 

 
 

3) SU ČVUT 

Aktuálně končí volební období. Nově zvolená centrála od února. Budeme se domlouvat co 
pak dál. Plus navázání nutné komunikace s novou centrálou. 

Opětovně se budeme po delší době snažit získat post delegáta v parlamentu SU ( což 
souvisí i s prvním bodem ). O post delegáta projevil zájem Martin Kašpar ( bývalý člen 
představenstva a zároveň člen Organizace ). Představenstvo odsouhlasilo jeho nominaci. 
Nominace do parlamentu proběhne ve čtvrtek 12.1.2023 na půdě rektorátu ČVUT. 

Zástupcem se mu stává Pavel Král – dle posledních zpráv je nutné, aby si zástupce určil 
nominovaný delegát, protože předseda se do této pozice určitá sám nemůže. 

 

4) První setkání Organizace 

Jakožto první setkání organizace bylo určeno období na začátku února, kde se samotná 
Organizace dohodne, které akce se musí začít plánovat, kdy se budou konat, zda se uspořádá 
něco nového – viz poslední bod různé. 

 

5) Spolupráce s jinými kluby 

Společná snaha klubu spolupracovat s jinými kluby – Queerfit, Spektrum a Charlie ( s ? ). 
Zjistit nejlepší způsob komunikace a to, jakým způsobem zvát jejich členy na naše akce. 

 

6) Výroční zpráva 

Povrchové úpravy ( chyby, zbytečné výroky, zavádějící informace ) VZ pro rok 2022 a 
následné odsouhlasení VZ představenstvem ( 3:0:0 ) 

 
7) Změny ve stanovách 

Stanovy se naposledy aktualizovaly v roce 2016. V této době se nové představenstvo 
rozhodlo zrevidovat stávající stanovy a případně upravit její části dle předpisů jak klubu, SU tak 
i doby. 

Prvotně byl pojem LGBT změněn na LGBT+ 
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Článek 4 ve Stanovách odkazuje na Orgány klubu – které jsou následně popsány ve 
článcích 5 až 8. ( přepsáno na podbody 4.1 až 4.4 pro lepší kontinuitu ) 

Původní článek 8 odkazuje na Výbory klubu  - po dohodě změněno na Organizaci klubu 
Obecně zjistit info: Jak je to s hlasovacím právem předsedy/ má hlas navíc – v případě, že 

je i člen představenstva – má 2 hlasy? Pokud není členem – nemá hlas? Pouze právo veta? 
 

8) Různé 

Vzdělávací akce na témata typu HIV apod – zjistit v přijatelné době, zda by byl o něco 
takového zájem. A následná spolupráce třeba s Charlie. 

Připravit podklady a plány na vícedenní výlet. První návrh Máchovo jezero, období konec 
srpna/začátek září, cca na 4 dny. 

PR – Martin Klačan projevil zájem o to vzít si to na starost. Bude nutné Informovat PR 
z centrály. A následná snaha o předání administrace účtu ( IG, facebook atd ) 

 
 

Konec: 21:20 
 
Zápis provedl:  Daniel Msallam 
Kontrola a přepis:   Pavel Král 


