Spolek bubakov.net

Zápis ze schůze členů
16.11.2017
Místo konání: Havlíčkova 500, Nové Strašecí (sídlo spolku)
Datum a čas konání: 1611..2017 od 18:00
Přítomní členové:13 členů seniorů (viz prezenční listina)
Průběh jednání
1. Zahájení
Předseda spolku zahájil schůzi členů a konstatoval, že tato schůze byla řádně svolána,
že je přítomno 12 z celkového počtu 18 členů seniorů, čímž je schůze usnášeníschopná.
Dále bylo přistoupeno k volbě zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu. Schůze členů
schválila usnesení, kterým zvolila zapisovatelkou Danu Zelenkovou a jako ověřovatele
zápisu Pavla Frolíka a Pavla Nováka. Pro toto usnesení bylo všech 12 přítomných členů
seniorů.
Na webu spolku (www.bubakov.net) byl zveřejněn návrh programu. Nikdo k němu
nevznesl žádné připomínky, a tak byl program schválen hlasy všech přítomných členů
seniorů v tomto znění:
● zahájení
● informace o činnosti v roce 2017
● výhled činností do roku 2018
● různé
● závěr
Pro tento program bylo všech 12 přítomných členů seniorů.

2. Informace o činnosti
Předseda spolku seznámil přítomné se zprávou o činnosti spolku za období
01-10/2017. Schůze členů o tomto bodu nehlasovala, pouze vzala na vědomí.
3. Výhled činností do roku 2018
Předseda spolku nastínil směr, kterým se bude spolek ubírat v následujícím roce.
Očekává se zejména rozšiřování optické sítě nejen v Novém Strašecí, ale i v okolních
obcích (Ruda, Lány, Vašírov), významnější nasazování AC technologií na koncové
přípojky a další posilování páteřních spojů. Samostatnou kapitolou jsou komunitní
činnosti, které by měly být vyvíjeny v obdobném rozsahu jako dosud s jedinou
výjimkou - čeká nás znovuvybavení komunitního centra, tj Bubáčka. Další
významným krokem bude přizpůsobení procesů k ochraně osobních údajů (aplikace
nařízení k GDPR). Předpokládané výdaje na činnost jsou cca 7,5 mil. Kč.
Schůze členů tento záměr činnosti schválila.
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4. Různé
Martin Jirkovský seznámil přítomné s nápadem na vytvoření “fondu” na optiku - takové
spoření 20.000 Kč měsíčně.
Schůze členů tento záměr činnosti schválila.
Předseda spolku seznámil přítomné členy s návrhem na zvýšení nákladů na servisní
smlouvy směrem k Blond & Brown s. r. o.
Schůze členů tento navýšení schválila.

V Novém Strašecí dne 26.5.2017

Zápis zapsal:
Dana Zelenková

________________________

Zápis ověřili:
________________________
________________________
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