
 

 

 

 

Zápis ze schůze členů 

16.3.2018 

 

 

Místo konání: Havlíčkova 500, Nové Strašecí (sídlo spolku) 
Datum a čas konání: 16.3..2018 od 18:00 
Přítomní členové: 11 členů seniorů (viz prezenční listina) 
 

 

Průběh jednání 

1. Zahájení 

Předseda spolku zahájil schůzi členů a konstatoval, že tato schůze byla řádně svolána a 

pozvánka byla zveřejněna společně s návrhem stanov na webu spolku 19.1.2018 a že je 

přítomno 11 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 Stanislava Novotného a Pavla Nováka. Pro toto usnesení bylo všech 12 

přítomných členů seniorů. 

Na webu spolku (www.bubakov.net) byl zveřejněn návrh programu. Předseda navrhl 

doplnění programu o body “činnost a hospodaření za rok 2017” a “různé”. K takto 

upravenému návrhu nikdo nevznesl žádné připomínky - program byl schválen hlasy 

všech  přítomných členů seniorů v tomto znění: 

● zahájení 

● činnost a hospodaření za rok 2017 

● změna stanov (GDPR) 

● volba orgánů spolku 

● členské otázky 

● různé 

 
2. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2017 

Předseda spolku seznámil přítomné s výroční zprávou o činnosti spolku za rok 2017 a 

účetní závěrkou.  

Schůze členů hlasy všech přítomných členů seniorů tyto dokumenty schválila.  

 

3. Změna stanov 

Předseda spolku představil návrh nových stanov s návrhem účinnosti od 1.4.2018, 

které se odlišují těch současných zejména ustanoveními reagujícími na GDPR. Pak 

bylo přistoupeno k hlasování dle článku 6 odst. 10 písm. c stanov spolku: 
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Havlíčkova  500 , 271 01 Nové Strašecí,  

www.bubakov.net, tel. 317 471 380 
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■ 1. kolo - přijato všemi hlasy přítomných seniorů, tj. nadpoloviční většinou 

všech členů seniorů 

■ 2. kolo - proti pouze František Ulman, tj. nevyslovila se proti němu více než 

⅕ členů seniorů. 

Schůze členů nové stanovy schválila s účinnosti od 1.4.2018.  

 

4. Volba orgánů spolku 

Dne 16.10.2018 skončí mandát nynějším radním ve složení: 

Miroslav Vachek, Martin Jirkovský, Dana Zelenková, Pavel Novák, Radek Zazvonil. 

Radní se rozhodli znovu kandidovat. 

Schůze členů kandidáty schválila hlasy všech přítomných členů seniorů se vznikem 

mandátu od 17.10.2018 na 2 roky. 

 

5. Členské otázky 

Martin Libovický byl navržen na změnu statusu člena juniora na statut seniora s 

účinností od 16.3.2018. Schůze členů tuto změnu schválila hlasy všech přítomných 

členů seniorů. Počet přítomných seniorů se zvýšil na 12 a celkový počet seniorů je nyní 

19. 

 

6. Různé 

Schůze členů byla informována o instalaci CDN serveru pro zlepšení a zkvalitnění 

parametrů služby sledovanitv.cz  

Schůze členů vzala tuto informaci na vědomí 

Schůze  členů byla informována o záměru přestavby komunitního centra Bubáček a 

zároveň sídla spolku bubakov.net. 

 

 

 

 

V Novém Strašecí dne 16.3.2018 

 

Zápis zapsala: 

Dana Zelenková ________________________ 

 

Zápis ověřili: 

Stanislav Novotný ________________________ 

 

Pavel Novák ________________________ 
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