Občanské sdružení bubakov.net
Zápis ze chůze členů 28.11.2010
Místo konání: Bubáček, Nové Strašecí
Datum a čas: 28.11.2010 od 17.30 hod
Přítomní členové-senioři:
1. František Kindl
2. Martin Jirkovský
3. Pavel Novák
4. Stanislav Novotný
5. Jiří Zelenka
6. Dana Zelenková
7. František Ulman
8. Jan Procházka
9. Jiří Mayrich
10. Ondřej Hotský
11. Radek Zazvonil
12. Pavel Frolík
13. Martin Valeš
14. Petr Měsíček
15. Petr Stehlík
16. Michal Laža
17. Zdeněk Bryndač
18. Matěj Kopecký – zástupce Křivonetu o.s.
19. Martin Petráček – seniorem zvolen v průběhu schůze
20. Lukáš Prošek – seniorem zvolen v průběhu schůze
Předseda přivítal přítomné členy. Konstatoval, že Schůze členů je usnášeníschopná,
protože se dostavilo 19 z celkově 20 členů-seniorů a schůzi zahájil.

Projednávané body
1. Volba zapisovatele
Zapisovatelem byl navržen František Ulman
Hlasování: Z přítomných 19 členů-seniorů bylo 19 pro. Návrh byl přijat.
2. Schválení programu
- volba seniorů
- zpráva revizora
- dovolba rady
- volba revizora
- členské příspěvky
- informace optika Lány a Nové Strašecí
- informace Křivoklát
- plán akcí
- různé
Hlasování: Z přítomných 19 členů-seniorů bylo 19 pro. Návrh byl přijat.
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3. Volba členů-seniorů
Z postu člena-seniora odstoupil Miroslav Petráček. Celkový počet členů-seniorů klesl na 19.
Na nového stálého člena-seniora byl navržen Martin Petráček
Z přítomných 18 členů-seniorů bylo 16 pro
Na nového člena-seniora se zkušební dobou 1 rok byl navržen Lukáš Prošek
Z přítomných 19 členů-seniorů bylo 18 pro
Celkový počet členů-seniorů je nyní 21
4. Zpráva revizora
Dostavil se člen-senior Zdeněk Bryndač, nyní přítomno 20 členů-seniorů.
Revizor předložil Zprávu revizora-kontrola účetní dokumentace sdružení za období
1.1.2010 – 31.8.2010 s konstatováním, že vykazované skutečnosti nejsou v souladu s
realitou. Úplná zpráva revizora v příloze zápisu ze schůze členů.
Revizor navrhuje:
- provést inventuru a aktivaci majetku sdružení
- zlepšit účtování členských příspěvků
- školení na účetnictví
- externí účetní na zpracování nebo poradní činnost pro zpracování
5. Dovolba rady
Pro volbu člena rady je potřeba nadpoloviční většina hlasů všech členů-seniorů tj. 11.
Jako jediný kandidát na volné místo v radě se přihlásila Dana Zelenková,
Z přítomných 20 členů-seniorů bylo 20 pro.
Dana Zelenková byla zvolena pátým členem rady o.s. Bubakov.net
Současní členové rady (Martin Jirkovský, František Kindl, Pavel Novák, Stanislav Novotný)
byli znovu zvoleni, čím došlo ke sjendocení doby mandátu všech 5 členů rady.
Souhlas vyslovilo všech 20 přítomných členů-seniorů.
6. Volba revizora
Na druhého revizora byl navržen Jan Procházka
Z přítomných 20 členů-seniorů bylo 19 pro.
Jan Procházka byl zvolen druhým revizorem.
7. Členské příspěvky
Byla projednána změna členského příspěvku na žádost o.s. Křivonet dle návrhu M.Vachka.
Výše měsíčních členských příspěvků nyní činí:
a) 220 Kč (základní) a hradí ho každý člen sdružení, pokud nehradí příspěvek podle následujících ustanovení tohoto článku;
b) 0 Kč majitel nemovitosti, na které je AP umístěno a neziskové organizace, obce či jimi
zřizované organizace – o přiznání tyto sazby rozhoduje rada sdružení, toto rozhodnutí není
nárokové a může být radou kdykoliv zrušeno.
c) 30 Kč (sympatizantský) členský příspěvek pro člena, který se vzdal práva na připojení k místní
síti sdružení na dobu delší 2 měsíců (rozhoduje rada nebo předseda).
d) 30 Kč x počet jejich členů zaokrouhlený na celé stovky pro členy-občanská sdružení provozující komunitní elektronickou síť pro své členy; rada sdružení může svým rozhodnutím upravit
výši tohoto členského příspěvku na polovinu a to na dobu 3 měsíců - tato doba může být
opakovaně prodlužována.
Z přítomných 20 členů-seniorů bylo 20 pro.
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8. Informace optika Lány a Nové Strašecí
Martin Jirkovský informoval o stavu plánovaného rozvody optiky.
V NS je připravena k podání na OÚ smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno.
Lány rozpracovat a upřesnit náklady na jednoho člena.
9. Plán akcí
Přítomní členové byli seznámeni s plánovaným záměrem akcí pořádaných o.s. Bubákov.net
Např. Divadlo, ples, promítání filmů v klubovně, nákup pracovních oděvů, sportovní akce
a další.
10. Informace Křivoklát
Na schůzi dorazil až nyní p.Petr Šanda
Na dotaz zda otevřeme vynechaný bod schůze odvětil, že již nic nepotřebuje.
10. Různé
Volná diskuze přítomných.

Zápis vyhotovil 29.11.2010
František Ulman
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