Zápis ze Schůze členů
Občanského sdružení bubakov.net
IČO 26678641, sídlem Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí,
která se konala dne 21.6.2006 v Novém Strašecí

1. Zahájení
Miroslav Vachek , coby Radou sdružení určený Předsedající schůze, zahájil Schůzi
členů. Konstatoval, že schůze je usnášeníschopná – přítomno 14 členů seniorů
z celkového počtu 22. 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 30 sec.
• Po té předsedající schůze oznámí, zda bylo usnesení přijato či nikoliv.
Nikdo nevyslovil námitku.
2. Zvolení zapisovatele
Předsedající navrhl zapisovatelem zvolit Pavla Nováka, bývalého předsedu a
radního OS bubakov.net. Pavel Novák byl při hlasování číslo 1 jednomyslně zvolen
zapisovatelem.
3. Snížení členských příspěvků
Nejprve proběhla krátká diskuze , zazněly argumenty pro a proti, bylo dohodnuto,
že nejdříve bude schůze hlasovat o tom, zda členský příspěvek snížit či nesnížit,
posléze o tom, na jakou částku případně snížit a nakonec o datu, od kterého bude
členský příspěvek snížen.
a) Proběhlo hlasování číslo 2 - o snížení měsíčního členského příspěvku. Proti
se vyslovilo 6 členů seniorů – navrh byl přijat.
b) Předsedající předložil k hlasování číslo 3 návrh – o snížení výše řádného
členského příspěvku na 222 Kč měsíčně při zachování všech ostatních
ustanovení o členských příspěvcích schválených na Schůzi členů dne
28.2.2005. Proti hlasovalo 7 členů seniorů – návrh nebyl přijat.
c) Po krátké diskuzi předložil předsedající návrh na hlasování číslo 4 – o
snížení výše řádného členského příspěvku na 200 Kč měsíčně při zachování
všech ostatních ustanovení o členských příspěvcích schválených na Schůzi
členů dne 28.2.2005. Proti hlasovalo 8 členů seniorů - návrh nebyl přijat.
d) Po další krátké diskuzi předložil předsedající návrh na hlasování číslo 5 - o
snížení výše řádného členského příspěvku na 240 Kč měsíčně při zachování
všech ostatních ustanovení o členských příspěvcích schválených na Schůzi
členů dne 28.2.2005. Proti hlasovalo 8 členů seniorů – návrh nebyl přijat.
e) Následovala opět diskuze, v níž se dospělo ke kompromisnímu stanovisku,
které předložil předsedající jako návrh na hlasování číslo 6 -o snížení výše
řádného členského příspěvku na 220 Kč měsíčně při zachování všech
ostatních ustanovení o členských příspěvcích schválených na Schůzi členů
dne 28.2.2005. Proti hlasoval 1 člen senior – návrh byl přijat.
f) Po krátké diskuzi předložil předsedající návrh na hlasování číslo 7 účinnost snížení členského příspěvku nastává dnem 1.1.2007. Proti se
nevyslovil nikdo- návrh byl přijat jednomyslně všemi přítomnými 12 členy
seniory.

4. Vyloučení neplatičů členských příspěvků
Předsedající předložil schůzi členů návrh na vyloučení členů, kteří jsou dlouhodobě
v prodlení s placením členského příspěvku , konkrétně 5 a více měsíců a
neprojevili ochotu tuto situaci řešit (nekomunikují atd.). Konkrétně se jedná o
následující členy :
Pavel Vitner, Nové Strašecí - 11 dlužných příspěvků
Tomáš Král, Ruda - 9 dlužných příspěvků
Libuše Trnková, Mšec - 8 dlužných příspěvků
Petr Červený, Tuchlovice - 8 dlužných příspěvků
Miroslav Zázvorka, Nové Strašecí - 8 dlužných příspěvků
Karel Kopp, Mšec - 7 dlužných příspěvků
Jiří Blín, Lány - 6 dlužných příspěvků
Luboš Žbánek, Tuchlovice - 6 dlužných příspěvků
Milan Jursík, Stochov - 6 dlužných příspěvků
Josef Bártl, Tuchlovice - 6 dlužných příspěvků
Jakub Paseka, Nové Strašecí - 6 dlužných příspěvků
Oto Krejčíř, Lány - 5 dlužných příspěvků
Miroslav Macík, Lány - 5 dlužných příspěvků
Jiří Klein, Tuchlovice - 5 dlužných příspěvků
Předsedající dále uvedl , že vyhodnocení dlužných příspěvků bylo provedeno k
1.6.2006. Předsedající nechal v hlasování číslo 8 hlasovat o vyloučení výše
uvedených členů. Nikdo z přítomných nebyl proti - návrh byl přijat 13 přítomnými
členy seniory. V následné diskuzi bylo rozhodnuto ponechat další související kroky
– oznámení vyloučení doporučeným dopisem, případné vymáhání příspěvku etc. Radě sdružení a dále se tímto tématem nezabývat. Poté předsedající vyhlásil
krátkou přestávku v jednání schůze.
5. Počet členů rady OS bubakov.net
Po krátké diskuzi byl předsedajícím předložen k hlasování číslo 9 návrh na zvýšení
počtu členů rady OS bubakov.net na 5 členů. Tento návrh byl přijat jednomyslně
všemi přítomnými 14 členy seniory.
6. Volba členů Rady sdružení
Vzhledem k odstoupení radního a předsedy Pavla Nováka dne 6.6.2006 a k
odstoupení radního Michala Roubíčka před začátkem schůze dne 21.6.2006 klesl
počet členů Rady sdružení na 1. Před začátkem schůze oznámili svou kandidaturu
– Jiří Zelenka, Miroslav Vachek, Ondřej Hotský. V průběhu projednávání tohoto
bodu předložili svou kandidaturu další 3 členové – Martin Jirkovský, Kateřina
Čeňková a Martin Libovický. Kateřina Čeňková a Martin Libovický se své
kandidatury v průběhu hlasování vzdali.
Pro schválení návrhu se v tomto případě muselo podle stanov vyjadřit 3/5 všech
členů seniorů, tj. 14. Po té se přistoupilo k volbě nových členů Rady sdružení:
a) hlasování číslo 10 - o volbě Jiřího Zelenky - byl zvolen jednomyslně všemi
přítomnými 14 členy seniory;
b) hlasování číslo 11 - o volbě Miroslava Vachka - byl zvolen jednomyslně
všemi přítomnými 14 členy seniory;
c) hlasování číslo 12 - o volbě Ondřeje Hotského - byl zvolen jednomyslně
všemi přítomnými 14 členy seniory;
d) hlasování číslo 13 - o volbě Martina Jirkovského - byl zvolen jednomyslně
všemi přítomnými 14 seniory.

7. Volba revizora
Vzhledem k odstoupení obou revizorů - Miroslava Vachka a Kateřiny Čeňkové,
podal předsedající schůze návrh na hlasování číslo 15 - o volbě revizora. Jediným
kandidátem byl člen junior Petr Novák, který byl jednomyslně zvolen revizorem
všemi přítomnými 14ti členy seniory.
8. Závěr
Jelikož byl program schůze bezezbytku vyčerpán, předsedající schůze ji ukončil.
V Novém Strašecí 21.6.2006
Zapsal Pavel Novák

