Občanské sdružení bubakov.net
Zápis ze schůze členů
konané dne 7. listopadu 2009
(Bubáček, Nové Strašecí)

Schůzi zahájil a posléze i řídil předseda sdružení Klacek. Konstatoval, že schůze sdružení je
usnášení schopná - z 19 členů seniorů se jich dostavilo 13.
Pavel, FL, Shaman, Klacek, Einstein, Toxicc, Blembon, Mesa, K21, Doom , Feri, Radek,
Majzdva.
Z jednání schůze se omluvili: Tragett
Dále byli přítomni: p. Skořepa, p. Šanda (Křivonet), giov (Křivonet)
Předseda seznámil přítomné se způsobem hlasování - hlasovat bude ten, kdo je pro, dále kdo
je proti předkládanému návrhu. 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 Majzdva.
Návrh byl přijat - pro 13 z 13 seniorů.
2.Finance v roce 2010
(přišel Shadow a Zdino, počet seniorů byl 15)
Schůze členů byla seznámena se stavem výběrového řízení na internetovou konektivitu.
Vítězem výběrového řízení se stala společnost ha-vel internet s.r.o., na druhém místě ČD
Telematika a.s.. Schůze členů pověřila vyjednáváním ohledně smlouvy s vítězem Jiřího
Zelenku (Klacek) a Danu Vachkovou (Majzdva). Pokud nedojde k dohodě se spol. ha-vel
internet s.r.o., bude oslovena společnost ČDT.
Návrh byl přijat - pro15 z 15 seniorů.
Dále byla schůze členů seznámena se stavem financí za rok 2009 a proběhla diskuze nad
strukturou investic v roce 2010 (podpoření síťování, příprava síťování optickými vlákny oblasti
Lány a rakovnické sídliště v Novém Strašecí), zachovávat stávající přiměřený rozvoj páteřních
rádiových spojů).
(Po hlasování odešel senior Zdino a K21. Počet přítomných seniorů klesl 13.)
3. Podmínky provozu AP
Schůze členů projednala návrh na podmínky provozu AP u majitelů bytových objektů, kde se
daný bod nachází.
U jednotlivých zařízení bylo odsouhlaseno následující:
a) PC – osvobození od příspěvku
b) PC – na žádost člena se proměří odběr, při větším odběru než 60W může rada uzavřít
smlouvu o pronájmu půdních prostor s výpovědní lhůtou 3měsíce. Zároveň zde bude
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c)

umístěn elektroměr, člen nebude osvobozen od členského příspěvku a výše nájmu je
stanovena na 4500,-Kč.
Alix, Routerboard a podobné platformy – rada sdružení stanoví odběr pro jednotlivé
typy zařízení. Na žádost člena rada uzavře smlouvu s částku určenou dle typu zařízení
– na žádost člena se stanoví odběr dle měření pro jednotlivý typ zařízení. Stanový se
částka pro proplacení, člen nebude osvobozen od členského příspěvku.
Návrh byl přijat : pro 12 z 13 seniorů.

4. Členské otázky - seniorové
Předseda sdružení navrhl, aby opakovaně zvolení "roční" senioři byli zvoleni jako stálí.
Po té se přistoupilo k hlasování o volbě seniorském statusu bez časového omezení u těchto
členů:
• Esi - rozhodla se sama nadále neusilovat o seniorský status - ač je aktivní, je pro ni
obtížné účastnit se schůzí členů . Schůze členů o ní nehlasovala.
• Doom- pro 7 z 13, tj. byl zvolen seniorem bez časového omezení.

•

Dále byli navrženi další senioři s ročním mandátem.
Pechy – pro 13 z 13 seniorů.
(Počet přítomných seniorů se zvýšil na 14.)

•

Křivonet – pro 13 z 14 seniorů.
(Počet přítomných seniorů se zvýšil na 15.)

Zapsala: Majzdva (Dana Vachková)
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