Občanské sdružení bubakov.net
Zápis ze schůze členů
konané dne 25. dubna 2009
(Bubáček, Nové Strašecí)

Schůzi zahájil a posléze i řídil předseda sdružení Klacek. Konstatoval, že schůze sdružení je
usnášení schopná - z 23 členů seniorů se jich dostavilo 16 seniorů
Pavel, FL, Filipek, giov, Shaman, Klacek, Einstein, Toxicc, Blembon, Mesa, K21, Zdino,
Shadow, Feri, Radek, Majzdva.
Z jednání schůze se omluvili: Esi, Luax
Dále byli přítomni: Doom, Tragett (zastoupen na základě úředně ověřené plné moci)
Předseda seznámil přítomné se způsobem hlasování - hlasovat bude ten, kdo je proti
předkládanému návrhu, u ostatních přítomných se předpokládá, že hlasují pro. Pro přijetí
návrhů na schůzi členů nebyla vyžadována kvalifikovaná většina, a tak stačila k přijetí návrhů
vždy nadpoloviční většina.
1. Volba zapisovatele
Předseda sdružení, který schůzi řídil, navrhl za zapisovatele giova.
Návrh byl přijat - proti 0 z 16.
2. Zpráva činnosti sdružení - zpráva o hospodaření za rok 2008
Rada sdružení předložila stručnou zprávu o činnosti sdružení v roce 2008. Všichni členové
sdružení se s ní mohli seznámit na stránkách sdružení. Tato zpráva je neveřejnou přílohou
tohoto zápisu.
Schůze členů vzala zprávu na vědomí - proti 0 z 16.
3. Zpráva revizorů o činnosti sdružení za rok 2008
Zprávu za revizory předložil giov. Vzhledem k faktu, že byla vyvěšena pouze několik dnů před
schůzí členů, byla na místě okomentována přítomnými revizory - giovem a Filípkem. Tato
zpráva je neveřejnou přílohou tohoto zápisu.
Schůze členů vzala zprávu na vědomí - proti 0 z 16.
4. Členské otázky - seniorové
Předseda sdružení navrhl, aby opakovaně zvolení "roční" senioři byli zvoleni jako stálí. Návrh
giova zveřejněný na foru sdružení s touto variantou nepočítal. Nejprve se diskutovalo o
potřebě přijmout nějaké formální pravidlo. V diskusi se však od toho upustilo s tím, že toto
pravidlo bude tvořeno jakýmsi zvykovým právem - "roční" senioři, kteří byli již v minulosti
opakovaně voleni, budou navrhováni na seniory bez časového omezení.
Po té se přistoupilo k hlasování o volbě seniorském statusu bez časového omezení u těchto
členů:
• logix - rozhodl se sám nadále neusilovat o seniorský status - ač je aktivní, je pro něj
obtížné účastnit se schůzí členů - odstěhoval se. Schůze členů o něm nehlasovala zůstává seniorem do 31.5.2009 (podle rozhodnutí jedné z minulých schůzí členů).
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Radek, K21, Mesa, Majzdva, Feri, Shadow - proti 0 z 16, tj. všichni byli zvoleni seniory
bez časového omezení.
Počet seniorů se během tohoto hlasování nezměnil.
•

(Schůzi opustil K21 - celkový počet přítomných seniorů klesl na 15 - schůze byla i nadále
usnášeníschopná.)
Pro vytvoření určité rovnováhy bylo hlasováno i o členech seniorech, kteří nejsou správci
oblasti, tj. změně jejich statusu na člena juniora:
• Roub - proti 2 z 15. Návrh byl přijat. Počet členů seniorů klesl na 22.
• FL - proti 15 z 15. Návrh nebyl přijat. Počet členů seniorů zůstal nezměněn - 22.
• Minifisch - proti 2 z 15. Návrh byl přijat. Počet členů seniorů klesl na 21.
• Pitr - proti 10 z 15. Návrh nebyl přijat. Počet členů seniorů zůstal nezměněn - 21.
U následujících členů seniorů bylo navrženo k jejich seniorskému statusu časové omezení
1 rok:
• Esi - proti 0 z 15. Návrh byl přijat.
• Pondel - proti 0 z 15. Návrh byl přijat.
Na seniory s časovým omezením 1 rok byli nově navrženi:
• Doom - proti 0 z 15. Návrh byl přijat. Počet seniorů vzrostl na 22, z toho přítomných
16.
• Tragett - proti 0 z 16. Návrh byl přijat. Počet seniorů vzrostl na 23, z toho přítomných
17 (Tragett byl zastoupen na základě úředně ověřené plné moci).
• Luax - proti 8 ze 17. Návrh byl přijat. Počet seniorů vzrostl na 24, z toho přítomných
17 (Luax byl nepřitomen).
5. Finanční rozvaha pro rok 2009
Předsedou sdružení byly představeny celkové plánované příjmy a výdaje pro rok 2009 - oboje
ve výši 6.1 mil. Kč. Na podzimní schůzi členů bude, dle sdělení předsedy sdružení, předkládán
plán na další rok.
Schůze vzala rozvahu a zprávu předsedy na vědomí - proti 0 ze 17 přítomných seniorů.
6. Výjezdní jednání aktivních členů - SO, SAP a seniorů
Giov navrhl, aby na podzim roku 2009 (předběžně říjen - listopad) proběhlo výjezdní jednání
aktivních členů, včetně jejich rodinných příslušníků (či jimi zvolených partnerů). Na programu
by mělo být mj. školení, na nichž by se aktivní členové shodli a diskutovali o směřování
sdružení do budoucnosti (s možností pozvat hosty odjinud, ať poreferují o svém modelu).
Formát by byl na 3 dny a Bubákov by hradil:
- ubytování a strava pro všechny účastníky (včetně rodin a partnerů)
- náklady na školení
- náklady na dopravu
- náklady na doprovodný program.
Dopoledne by se měl odehrávat "oficiální" program a odpoledne by bylo víceméně neformální.
Jak už to tak na světě bývá, i při neorganizovaném čase se bezesporu bude mluvit především o
síti, takže vlastně to bude celé o Bubákovu. Hlavním má být cílem udržitelnost bubákovských
aktivit a jejich obhajoba především před rodinnými příslušníky aktivních členů. V původním
návrhu byl rozpočet této akce odhadnut na 300.000 Kč po určitých úpravách (zreálnění, tj.
snížení, počtu aktivních členů a jejich předpokládané účasti a škrtnutí nákladů na externí
školení) byly náklady odhadovány na cca 150.000 Kč.
(V průběhu rozpravy opustil schůzi členů Filípek a naopak přišel Luax - počet přítomných
seniorů se tak při hlasování nezměnil.)
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Po rozpravě k tomuto bodu bylo na návrh giova přijato toto usnesení:
Schůze členů nemá námitky proti konání akce tohoto formátu a nechává na radě sdružení
doladění případných detailů celé akce.
Proti hlasovali 3 ze 17 přítomných seniorů.

Zapsal: giov (Miroslav Vachek)
Přílohy:
a) Zpráva činnosti sdružení - zpráva o hospodaření za rok 2008
b) Zpráva revizorů o činnosti sdružení za rok 2008
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