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18:10 Schůze začala 
 
Prolog: Dnes chybí na schůzi A. Vitmanová, má zítra zkoušku a přejeme jí hodně štěstí. Hany 
se ptal barmana, jestli by si mohl dát mandarinku. 
 
Řeší se, jestli může být schválení programu usnesení. 
 
Usnesení 07-01 
Představenstvo FIT++ schvaluje program schůze ve znění: 

1. Schválení zápisu z ustanovujícího zasedání ze dne 5. 2. 2018 
2. Schválení ekonomické činnosti na FIT párty 
3. Různé 

4-0-0 Usnesení přijato 
 
M. Kurkovi se líbí zápis z minula. 
M. Hošnovi se líbil zápis, kdy se volil J. Bittner na předsedu. 
 
 
Usnesení 07-02 
Představenstvo FIT++ schvaluje Zápis ze schůze Představenstva 5. 2. 2018. 
4-0-0 Usnesení přijato 
 
Řeší se FIT Párty, vstupné bude nakonec 50,- 
M. Hošna měl nepodstatnou poznámku. 
Řeší se účet FIT Párty a celkově finance. 
 
Řešilo se, kdo má na starosti v klubu finance a jestli máme dostatečné finanční postupy - 
stanovy SU to za nás vyřešily. 
 
M. Kurka se zítra sejde s Jožem (prezidentem) 
M. Hošna mu říká, aby zkusil vyřešit i účetní středisko a celkově finance 
Hany se ptá Michala, jak je to s tou Sardinií 
Michal mu říká, že už má zjištěné trajekty z Říma 
*Milan a Radek se smějí* 
*Michal čte stanovy* 
 
Shrnutí: EČ se schválí teď na PAR a Milan zjistí jak to bude s financema. 
 
Usnesení 07-03 
Představenstvo FIT++ schvaluje návrh na ekonomickou činnost klubu spojenou s realizací akce 
FIT párty ve znění v příloze. 
4-0-0 Usnesení přijato 
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Různé 
Milan chce řešit víc věcí - nakopnout. Reaguje na na Hanyho, aby dělal v klubu HR. Bere 
všechny rovnou laťkou, tk by se mu zamlouval. 
Hany přijímá 
Finance - Řekneme si fakultě o peníze, ale nechce aby to bylo tak “Chceme tolik a tečka”, ale 
abychom se společně sešli a řekli, že chceme dělat takovéhle akce a tolik na ně budeme 
potřebovat (nějak tak).  
M. Kurka - potřebujeme vědět, kolik chceme peněz, co s nima uděláme, a jakou protislužbu 
fakultě poskytneme. A prý to časově hoří 
Michal mu říká ať založí na drivu doc s čím, co chceme 
*Michal omylem kope Milana* 
Hany nestíhá 
Michal mu říká, ať se naučí těsnopis 
Milan si představuje 30K - merch, trička, propagační věci 
Radek se ptá, jestli by se trička prodávala 
Milan se k tomu dostává. “Moment”. 
 
Řeší se peníze.  
Michal chce, abychom udělli odhad. 
Milan to má promyšlený 10K merch - zrátovej. Pro aktivní na akcích zadarmo. Pro ostatní za 
peňouze s EČ. 
Michal a Milan se hádají o skákání do řeči. 
Milan - 10K, merch. 20K na akce celkově - Hello FIT + odměna AVC (cca 6,5K).  
Honza Mára má v plánu řešit lan párty, která by měla být přes noc 
Milan - afterparty hellofit, fitRIP, teambuildingy 
Michal - je úptřeba zjistit, aby nebyly zbytečné finanční toky -  
Hany si nechal tu mandarinku 
 
19:03 Radek se loučí 
 
Michalovi by se líbila víc ta tabulka, která se rozepíše. 
 
*Michal a Hany si odskočili na WC* 
 
*Michal se vrací* 
*Hany se vrací* 
 
Vánoce na FITu. nonstop na FITu FAFIT? - Řeší Radek 
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Řeší se špatné vztahy mezi fakultami a pronájem při noci na fakultě. 
 
Milan se ptá Hanyho, co si myslí o rozpočtu. 
Do příštího pondělí, kdybychom udělali nějakej návrh na drivu ohledně financí. 
 
Část 2. Lidi: Milan očekával víc aktivnost lidí. Na mail odpovědělo málo lidí, co dělat v klubu. 
Bavíme se se o znovuotevření facebookové stránky. Zkusíme to. 
Michal řeší, co by se tam dalo. 
 
Řeší se delegování přijímání členů do klubu. 5 lidí stačí. 
 
Milan má velkej úkol pro sebe, tak by se mu líbilo ustálení grafické identity klubu. 
 
*Michal si odskočil* 
*Michal se vrací* 
 
19:44 Schůze skončila 


