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Zápis ze schůze členů – 17. 5. 2008
1. Zahájení
Předseda sdružení jakožto radou určený předsedající schůze schůzi členů zahájil. Přivítal
přítomné členy - dostavilo se 18 členů seniorů a jeden člen junior. Schůze tak byla
usnášeníschopná, neboť z celkového počtu 31 seniorů se dostavila nadpoloviční většina. Za
zapisovatele byl předsedajícím schůze navržen a posléze schůzí jednohlasně schválen Zdeněk
Bryndač.
2. Zpráva o činnosti sdružení
Rada sdružení předložila ke schválení schůzi členů zprávu o činnosti a hospodaření v roce
2007, která byla vyvěšena stránkách sdružení a kterou rada sdružení schválila 12.4.2008.
Předseda sdružení krátce zrekapituloval rok 2007 a po té proběhla krátká diskuse. Zpráva byla
schválena všemi hlasy přítomných členů seniorů, a to bez připomínek.
3. Priority na rok 2008
Předseda seznámil schůzi členů s plánovaným investicemi na rok 2008. V první řadě by i
nadále mělo být investováno do údržby stávající sítě a velkou investiční akcí by měla být
výstavba optické sítě v Křivoklátském sídlišti v Novém Strašecí. Schůze členů tyto záměry
schválila všemi hlasy přítomných členů seniorů.
4. Členské otázky - schválení nových seniorů, obnovení seniorského statusu
V roce 2007 bylo schváleno na dobu jednoho roku několik členů do seniorského statusu.
Jelikož se tento způsob získávání seniorského statusu ukázal jako dostatečně motivující, navrhl
předseda i tentokrát obnovení statusu těchto členů na dobu jednoho roku s platností od 1. 6.
2008 do 31. 5. 2008. Schůze členů všemi hlasy přítomných členů seniorů tento návrh
schválila.
Týká se to těchto členů - Radek Řáda, Radek Zazvonil, Martin Valeš, Petr Měsíček, Dana
Vachková, František Ulman, Stanislav Novotný, Martin Libovický.
5. Změna stanov
Jelikož nebyl předložen zpracovaný návrh a ani se nesešel dostatečný počet členů seniorů,
který by mohlo tuto změnu schválit, nebyl bod projednáván.
6. Různé
Vzhledem ke skutečnosti, že na schůzi členů se pravidelně nedostavují někteří členové senioři
pravidelně, vyzval předseda sdružení přítomné k diskusi nad možnostmi řešení. Z živé diskuse
nakonec vzešel návrh Pavla Nováka v tomto znění:
"Pokud se člen senior nedostaví na řádně svolanou schůzi členů, popř. nezmocní ke svému
zastupování někoho jiného, bude schůze členů rozhodovat o změně jeho statusu z člena
seniora na člena juniora."
Tento návrh byl přijat hlasy všech přítomných členů seniorů.
7. Závěr
Jelikož z přítomných členů nenavrhl k projednání žádnou další záležitost a program jednání byl
beze zbytky vyčerpán, předsedajícím schůze všem přítomným poděkoval za účast a schůzi
ukončil.

Zapsal: Zdeněk Bryndač

Příloha č. 1 - Seznam přítomných seniorů
Miroslav Vachek
Pavel Novák
Tomáš Balon
František Kindl
Jiří Hejhal
Jiří Zelenka
Ondřej Hotský
Kateřina Čeňková
Pavel Frolík
Martin Jirkovský
Zdeněk Bryndač
Radek Řáda
Dana Vachková
František Ulman
Stanislav Novotný
Martin Libovický

