
Občanské sdružení bubakov.net 

Zápis ze Schůze členů
24.4.2010

Místo konání: Bubáček, Nové Strašecí
Datum a čas: 24.4.2010 od 18:00
Přítomní členové-senioři:

1. Pavel Novák
2. Michal Laža
3. František Kindl
4. Jiří Zelenka
5. Ondřej Hotský
6. Pavel Frolík
7. Martin Jirkovský (zastoupený na základě plné moci Petrem Šandou)
8. Martin Valeš
9. Zdeněk Bryndač (zastoupený na základě plné moci Ondřejem Hotským)
10.Stanislav Novotný
11. František Ulman
12. Jan Procházka
13.Radek Zazvonil
14.Dana Vachková
15. Jiří Mayrich
16.Křivonet, o. s. - zastoupené Miroslavem Vachkem
17.Miroslav Petráček
18. Petr Měsíček – přítomen až od bodu Různé

Předseda sdružení přivítal všechny přítomné členy, konstatoval, že Schůze členů je 
usnášeníschopná, protože se dostavila více jak polovina členů seniorů. Zopakoval body jednání 
a zahájil jejich projednávání

1. Volba zapisovatele
Zapisovatelem byl zvolen Miroslav Vachek.
Hlasování: Z celkem přítomných 17 členů-seniorů bylo 15 pro, 1 proti a 1 se zdržel.

2. Zpráva o činnosti sdružení
Předseda sdružení přednesl schůzi členů zprávu o činnosti sdružení. Zmínil se o:

• změnách na postech revizorů – zbyl jediný 
• stavbě optické sítě Texas – dokončení celé akce zapsáním věcného břemene na 

Katastru nemovitostí
• testování nových technologií v páteři sítě (GigaBeam)
• účasti na aktivitách v NFX, tj. finančním podpořením výzkumu a vývoje
• podpoře ZŠ - VoIP a úsporné žárovky
• půjčce NoStraDivadlu na pořádání studentské divadelní přehlídky, kterou 

pravidelně celou vrací
• hospodaření - největší náklady - optika v Texasu, GigaBeam  - stejný zůstatek 

jako na začátku roku 2009
• stavu nové konektivity

Schůze vzala zprávu na vědomí. Nikdo dál nekladl dotazy. Nehlasovalo se o ní.
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3. Členské otázky – seniorové
Bylo rozhodováno o statusech seniorů:

• Jan Pondělíček – dosud „roční“ senior – hlasovalo se o prodloužení jeho statusu 
na další rok.
Hlasování: Z celkem přítomných 17 členů-seniorů byl 1 pro, 15 proti a 1 se 
zdržel. Seniorský status mu nebyl prodloužen a platnost toho dosavadního vyprší 
dnem 25.4.2010.

• Jiří Mayrich - dosud „roční“ senior – hlasovalo se o trvalém seniorském statusu.
Hlasování: Z celkem přítomných 17 členů-seniorů bylo 17 pro, a tak se stal 
„trvalým“ členem-seniorem.

• Křivonet - dosud „roční“ senior – hlasovalo se o prodloužení seniorském statusu 
na období 1 roku (s účinností od data konání schůze členů).
Hlasování: Z celkem přítomných 17 členů-seniorů bylo 15 pro a 2 proti. 
Seniorský status mu byl přiznán do 25.4.2011

• Miroslav Petráček – dosud „roční“ senior – hlasovalo se o prodloužení seniorském 
statusu na období 1 roku (s účinností od data konání schůze členů).
Hlasování: Z celkem přítomných 17 členů-seniorů bylo 16 pro a 1 se zdržel. 
Seniorský status mu byl přiznán do 25.4.2011.

4. Volba revizora
Jediným kandidátem byl František Kindl. 
Hlasování: Z celkem přítomných 17 členů-seniorů bylo 16 pro a 1 se zdržel. František 
Kindl byl zvolen revizorem.

5. Různé

Na jednání schůze členů dorazil Petr Měsíček – celkem přítomných seniorů: 18.

Na programu jednání bylo:
(a)Síťování členů

Bylo schváleno, že pokud bude sesíťováno více jak 3 lidi, může správce dané oblasti 
rozhodnout o zapůjčení zařízení a hrazení materiálu (např. kabely, kotvičky na 
optiku apod.) sdružením do celkové hodnoty 3000 Kč na člena. Rada sdružení může 
toto jeho rozhodnutí zrušit, popř. rozhodnout o podpoře vyšší.
Hlasování: Z celkem přítomných 18 členů-seniorů bylo 17 pro a 1 se zdržel.

(b)Individuální připojování v 5GHz
Diskutovalo se o povolení této možnosti. O bodu se nehlasovalo, ale rada vyslechla 
názory všech přítomných s těmito výsledky
• Klacek pro
• Ein - udělat seznam unifikovaných zařízení
• Tragett - někde ano, někde ne - nápad dobrý
• Doom, Křivonet – pro
• Shadow - spíše proti - zvrhne se to a bude to stejné jako ve 2,4
• Feri - bude se dávat IP na zařízení členovi?, kdo to bude nastavovat, a kdo do 

toho bude moci? nastavovat bude SO
• Shaman - na rudě to nevyužije
• FL – nic
• Blembon - více optiky, méně rádií
• Majzdva – pro
• Pechy - spíše pro, ale nějak rozumně hlídat
• Radek – pro
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(c)Optika
Diskutovalo se zejména o využívání již položené optiky. Zmíněna byla zejména 
nutná pomoc Blembonovi, a to i při plánování dalších tras společně s podporou 
síťování.

(d)Páteřní spoje
Jejich pronájem bude v brzké době končit. Diskutovalo se o možnostech jejich 
nahrazení. O bodu se nehlasovalo, pouze diskutovalo. Víceméně bylo dosaženo 
shody na vlastním, tedy nikoliv pronajímaném řešení.

(e)Bubáček - Výměna oken
Byla představena  varianta o jednání s majitelkou o prodloužení nájmu společně s 
nabídkou na výměnu oken na účet sdružení. O bodu se nehlasovalo. Schůze tento 
postup vzala na vědomí.

(f) Nová konektivita - ha-vel internet s. r. o.
Stále nedokončen propoj mezi ústřednou O2 a školou coby přípojným místem 
(problémy se stavením povolením). Byl diskutován postup v případě, že se nestihne 
zprovoznit nová konektivita do 15.5.2010 (smluvní termín) – všeobecně doporučeny 
kompenzace za aktivaci, zkrácení závazku, popř. slevy na pronajímaných páteřních 
spojích. O bodu se nehlasovalo.

(g)Bubufest
Ondřej Hotský a Dana Vachková představili možnost konání dalšího Bubufestu, 
tentokrát menšího. Po krátké diskusi byl schůzí členů schválen finanční limit 
300.000 Kč.
Hlasování:  Z celkem přítomných 18 členů-seniorů bylo 17 pro a 1 se zdržel.

(h) Konání další schůze členů
Schůze členů bude svolána na 4.9.2010, pokud rada sdružení nerozhodne jinak. 
Předběžně byl stanoven tento program:
▪ zahájení
▪ členské otázky
▪ volba rady
▪ volba revizorů.

Po projednání všech bodů poděkoval předseda sdružení všem přítomným členům za účast a 
jednání schůze ukončil.

Zápis zhotovil: Miroslav Vachek
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