
Zápis ze Schůze členů
Občanského sdružení bubakov.net

IČO 26678641, sídlem Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí,
která se konala dne 6.3.2006 v Novém Strašecí

1. Zahájení
Předseda sdružení Pavel Novák, coby Radou sdružení určený Předsedající schůze, 
zahájil Schůzi členů. Konstatoval, že schůze je usnášeníschopná – přítomno 15 
členů seniorů z celkového počtu 20. Kvórum pro přijetí usnesení nevyžadující 
zvláštní většinu je 8 hlasů. Předsedající schůze seznámil účastníky schůze se 
způsobem hlasování:

• Po oznámení začátku hlasování budou hlasovat jen ti, kteří jsou proti.
• U ostatních se předpokládá, že hlasují pro.
• Neexistuje žádné zdržení se hlasování.
• Na vyjádření NE bude minimálně 15 sec.
• Po té předsedající schůze oznámí, zda bylo usnesení přijato či nikoliv.

Předsedající nechal hlasovat o způsobu hlasování aklamací. Nikdo nebyl proti, 
návrh byl přijat.

2. Změna statutu některých členů
Pavel Novák navrhl změnu statutu člena juniora na člena seniora u Martina 
Jirkovského. Po krátké diskusi předsedající schůze nechal o návrhu hlasovat. Nikdo 
nebyl proti - návrh byl přijat. Martin Jirkovský se stal členem seniorem.
Pavel Novák navrhl na změnu statutu člena juniora na člena seniora u Zdeňka 
Bryndače. Nikdo nechtěl v diskusi vystoupit, a tak předsedající schůze nechal o 
návrhu hlasovat. Nikdo nebyl proti - návrh byl přijat. Zdeněk Bryndač se stal 
členem seniorem.
Celkový počet členů seniorů je 22. Přítomno bylo 17 členů seniorů z celkového 
počtu 22. Základní kvórum pro hlasování na této schůzi tak stouplo na 9.

3. Snížení členských příspěvků
Pavel Novák shrnul výsledky probíhající ankety mezi všemi členy o snížení 
členských příspěvků, podle kterých je proti nynějšímu snížení většina členské 
základny. Po živé diskusi dal předsedající schůze hlasovat o snížení členských 
příspěvků na 200 Kč za měsíc. Proti se vyslovilo 12 členů seniorů – návrh nebyl 
přijat.
Dále bylo hlasováno o dalším návrhu, který podal Miroslav Vachek – snížení 
členského příspěvku na 250 Kč za měsíc. Proti se vyslovilo 10 členů seniorů – 
návrh nebyl přijat.

4. Strategické cíle sdružení
K tomuto bodu probíhala i anketa na webových stránkách sdružení a i na schůzi se 
rozpoutala poměrně živá debata. Na její závěr dal předsedající schůze hlasovat o 
tom, aby veškeré přebytky příspěvků nad výdaji, nebo alespoň jejich zcela zásadní 
část, směřovaly pouze do infrastruktury a sdružení se nevěnovalo žádným dalším 
aktivitám. 10 členů seniorů bylo proti přijetí návrhu – návrh nebyl přijat.

5. Vnitřní řád
Na stránkách sdružení byl vyvěšen návrh Vnitřního řádu od listopadu 2005, 
k němuž nedorazily žádné připomínky. Miroslav Vachek ve stručnosti shrnul hlavní 
body, které tento návrh upravuje. Proti hlasoval jeden člen senior – návrh byl 
přijat.



6. Infrastruktura
Pavel Novák přednesl návrh, aby schůze schválila záměr Rady sdružení 
pronajmout 4 svm spoje místo současných dvou - jedná se jen o rozšíření stávající 
smlouvy. Nikdo nehlasoval proti – návrh byl přijat.

7. Proplácení nákladů
Na návrh Michala Roubíčka byla otevřena otázka proplácení prokazatelných 
nákladů členům sdružení, které vzniknou v souvislosti s prací pro sdružení. Po 
krátké diskusi bylo hlasováno o návrhu, aby Rada  sdružení připravila návrh 
podmínek pro proplácení nákladů členů při práci pro sdruženi (benzin apod., 
nikoliv práci). Nikdo nebyl proti – návrh byl přijat.

8. Změna statutu členství Michala Laži
Na návrh Miroslava Vachka byl do jednání schůze zařazen bod o změně statutu 
členství u Michala Laži z člena seniora na člena juniora. Návrh byl zdůvodněn jeho 
chováním a narušováním průběhu této schůze. U tohoto bodu schůze byl za 
všeobecného souhlasu změněn způsob hlasování, který M. Laža celou schůzi 
zpochybňoval, a tak se hlasovalo pro i proti. Pro hlasovali dva členové senioři – 
návrh nebyl přijat.

9. Závěr
Jelikož byl program Schůze členů bezezbytku vyčerpán, Předsedající schůze ji 
ukončil.

V Novém Strašecí 6.3.2006
Zapsal Miroslav Vachek
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