Občanské sdružení bubakov.net
Zápis ze schůze členů
Občanského sdružení bubakov.net
26. 3. 2011
Nové Strašecí, Bubáček
Seznam přítomných členů seniorů:
Pavel Novák, František Kindl (na základě plné moci Jiřímu Zelenkovi), Jiří Zelenka, Lukáš Prošek,
Pavle Frolík, Martin Jirkovský, Stanislav Novotný, František Ulman, Jan Procházka, Radek
Zazvonil, Dana Zelenková, Křivonet, o.s., Martin Petráček, Ondřej Hotský, Martin Valeš, Miroslav
Vachek (členem-seniorem se stal až v průběhu schůze).
1. Zahájení
Schůzi zahájila předsedkyně sdruţení, která konstatovala, ţe je přítomno 15 z celkového
počtu 21 seniorů. Schůzi prohlásila za usnášeníschopnou.
Zapisovatelem byl zvolen Miroslav Vachek - hlasování - pro 14 / ze 15 přítomných seniorů
(14/15).

2. Schvalování programu
Byl schválen radou navrţený program:
Zpráva činnosti sdruţení - zpráva o hospodaření za rok 2010
Zpráva revizorů o činnosti sdruţení za rok 2010
Členské otázky – seniorové
Budování optiky či jiné investice do sítě
Různé
Hlasování - 14/15.







3. Zpráva činnosti sdružení - zpráva o hospodaření za rok 2010
Zprávu přednesla Dana Zelenková, předsedkyně sdruţení - viz příloha zápisu a doplnil jí
Klacek (bývalý předseda).
Schůze vzala zprávu na vědomí. O zprávě se nehlasovalo.
4. Členské otázky – seniorové
Předsedkyně sdruţení navrhla prodlouţit seniorský status o 1 rok
 Křivonet - hlasování – Návrh byl přijat – hlasování 15/15 – seniorský status prodlouţen do 25.3.2012.
Předsedkyně sdruţení navrhla seniorský status pro
 Miroslav Vachka - hlasování - 12/15 – stal se členem seniorem.
Změna stavu seniorů - na schůzi - 16 celkově 22
Předsedkyně sdruţení navrhla změnu status ze seniorského na juniorský pro
 Filipa Sláničku - juniorem 16/16
Změna stavu seniorů - na schůzi - 15 celkově 21
5. Zpráva revizorů o činnosti sdružení za rok 2010
Společnou zprávu obou revizorů Přednesl M. Vachek - upozornil na nedostatky - zpráva je
přílohou tohoto zápisu.
Schůze vzala zprávu na vědomí. O zprávě se nehlasovalo.
6. Budování optiky či jiné investice do sítě
Jiří Zelenka představil plány v technické oblasti
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testování switchů na 100 Mbit na opitku
ubiquity – nanobridge - postupné nahrazování 5 GHz
summity - ještě je problém směrem na Tuchlovice - není koupena náhradní jednotka
siklu - 80 GHz - spoje do max 2 km - 26 cm anténka - velké nároky na ukotvení
17:47 odešel K21 - poklesl počet přítomných seniorů na 14 z celkových 21.
Martin Jirkovský představil projekty na optiku
 v Novém Strašecí
 v Lánech - celkové náklady 3,5 mil. Kč i s aktivními prvky (1,85 první fáze)
K realizaci Martin Jirkovský doporučil:
 První dvě etapy ZŠ NS - Texas - předpokládané náklady 1,5 mil. Kč
 Nová Spravedlnost - předpokládané náklady 1,4 mil. Kč
 Lány Sever I - předpokládané náklady 1,75 mil. Kč
 ZŠ NS - Texas – 3. etapa - předpokládané náklady 750 tis. Kč
Schůze členů schválila Martinem Jirkovským doporučené záměry na budování optických sítí, a to bez aktivních prvků - hlasování 14/14.
7. Různé
Informace z dění v NFX přednesl Miroslav Vachek
 Valná hromada se konala před schůzí členů našeho sdruţení.
 Příští valná hromada se uskuteční 11. - 12. 6. 2011 v Hradci Králové. Je zde moţnost vyslat i naše zástupce – pod záštitou Křivonetu.
 V rámci NFX je moţná aktivní účast např.
o ve skupině právo, kam byla přesunuta aktivita z Křivonetu - moţnost řešit
právní problémy a zadávat studie
o ve skupině výzkum a vývoj (bylo zde řešeno i trasování optických tras).
František Ulman navrhl zobrazování stránky s informací o sdruţení - členské příspěvky ne
platba za internet. O návrhu se diskutovalo. Stránka by se měla zobrazovat zejména
členům s dluţnými členskými příspěvky.
Ţádné usnesení však přijato nebylo.
Po vyčerpání programu předsedkyně sdruţení schůzi členů ukončila.

Zapsal: Miroslav Vachek

Přílohy:
- Zpráva činnosti sdružení - zpráva o hospodaření za rok 2010 – autorka: Dana Zelenková
- Zpráva revizorů o činnosti sdružení za rok 2010 – autoři: Miroslav Vachek,
Jan Procházka
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