Občanské sdružení bubakov.net
Zápis ze Schůze členů
4.9.2010
Místo konání: Bubáček, Nové Strašecí
Datum a čas: 4.9.2010 od 18:00
Přítomní členové-senioři:
1. Michal Laža
2. Jiří Zelenka
3. Ondřej Hotský
4. Pavel Frolík
5. Martin Jirkovský
6. Petr Měsíček
7. Martin Valeš
8. Zdeněk Bryndač
9. Stanislav Novotný
10. František Ulman
11. Jan Procházka
12. Radek Zazvonil
13. Dana Vachková
14. Křivonet, o. s. - zastoupen Matějem Kopeckým
15. Miroslav Petráček
16. Pavel Novák – členem-seniorem zvolen v průběhu schůze
Předseda sdružení přivítal všechny přítomné členy, konstatoval, že Schůze členů je
usnášeníschopná, protože se dostavilo 15 z celkově 19 seniorů (Pavel Novák se seniorského
statusu vzdal na základě svého písemného prohlášení), a schůzi zahájil.

Projednávané body
1. Volba zapisovatele
Zapisovatelem byl navržen Miroslav Vachek.
Hlasování: Z celkem přítomných 15 členů-seniorů bylo 15 pro. Návrh byl přijat
2. Schválení programu
Vzhledem k nepřítomnosti obou revizorů byl k hlasování předložen tento následný
program schůze:
•
volba rady
•
volba revizora
•
členské otázky
•
rozvoj sítě
•
různé
Hlasování: Z celkem přítomných 15 členů-seniorů bylo 15 pro. Návrh byl přijat
3. Volba rady
Na post 5 radních bylo 6 kandidátů. Pro toto hlasování je potřebná zvláštní většina –
pro volbu člena rady je potřeba získat nadpoloviční většinu hlasů všech členů-seniorů,
tj. Nejméně 10 hlasů. V diskusi bylo navrženo tajné hlasování a tento způsob volby byl
za všeobecného souhlasu realizován.
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Výsledky prvního kola volby:
•
Miroslav Vachek – 7 hlasů – nebyl zvolen
•
František Kindl – 13 hlasů – byl zvolen členem rady
•
Martin Jirkovský – 15 hlasů – byl zvolen členem rady
•
Pavel Novák – 13 hlasů – byl zvolen členem rady
•
Dana Vachková – 7 hlasů – nebyla zvolena
•
Stanislav Novotný – 12 hlasů - byl zvolen členem rady
Po oznámení výsledků prvního kola odstoupil z voleb Miroslav Vachek a oznámil svou
kandidaturu na post revizora. Žádný jiný kandidát se do dalšího kola nepřihlásil, a tak
se hlasovalo opět tajnou volbou pouze o Daně Vachkové – v něm obdržela 8 hlasů
a nebyla zvolena.
4. Volba revizora
Na post revizora byli dva kandidáti – Jan Procházka a Miroslav Vachek. U tohoto
hlasování je stanovami vyžadována pouze nadpoloviční většina na schůzi přítomných
členů-seniorů. Hlasování proběhlo veřejně, a to s tímto výsledkem:
•
Jan Procházka – z 15 přítomných členů-seniorů byl 1 pro, 5 proti, 9 se zdrželo
hlasování – nebyl zvolen revizorem
•
Miroslav Vachek – z 15 přítomných členů-seniorů bylo 9 pro, 4 proti,
2 se zdrželi hlasování – byl zvolen revizorem
5. Členské otázky – seniorové
Hlasovalo se o jediném návrhu na změnu členského statusu, a to u Pavla Nováka na
člena-seniora, a to s tímto výsledkem: z 15 přítomných členů-seniorů bylo 13 pro,
1 proti, 1 se zdržel hlasování – stal se členem-seniorem. Celkový počet členů-seniorů
stoupl na 20.
6. Rozvoj sítě
Martin Jirkovský představil všem přítomným plány rozvoje optické sítě sdružení
v Lánech a Novém Strašecí.
Schůze členů tuto informaci vzala na vědomí.
Schůzi opustila Dana Vachková a Zdeněk Bryndač.
7. Různé
Vystoupil Miroslav Vachek a zavzpomínal na lidi spjaté se sdružením, jeho sítí či jen
chatem a poděkoval jim všem za to, že „to bylo fajn“.
Po vyčerpání programu schůze Jiří Zelenka schůzi ukončil.

Zápis zhotovil: Miroslav Vachek
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