
 

 

Zápis ze schůze členů 

13.09.2019 

 

 

Místo konání: Havlíčkova 500, Nové Strašecí (sídlo spolku) 
Datum a čas konání: 13.09.2019 od 17:00 
Přítomní členové:  (viz prezenční listina) 

 

 

Průběh jednání 

 

1. Zahájení 

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

svolána, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů seniorů (14 členů), 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 Petra Stehlíka. 

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

došlo k výměně pořadí bodů 2 a 3. Upravený program schválen hlasy všech  přítomných 

členů seniorů v tomto znění: 

1. Zahájení 

2. Prodej sítě. 

3. Směřování spolku 

4. Volba orgánů spolku. 

5. Diskuse a závěr 

 

2. Prodej sítě 

Předseda spolku seznámil přítomné členy se zájmem 3 subjektů, které projevily 

zájem o odkup komunitní sítě spolku a které jejich prostřednictvím chtějí poskytovat 

telekomunikační služby. 

Schůze členů zájem operátorů vzala na vědomí. 

 

3. Směřování spolku 

Předseda spolku zrekapituloval dosavadní historii fungování spolku a jeho podílu na 

budování informační společnosti ve svém teritoriu a nastínil možnosti, kterými se 

spolek může v budoucnu ubírat. Z probíraných variant přichází v úvahu rozdvojení, 

tj. fungování členského a komerčního připojení na síti spolku. 

Schůze členů schválila hlasy přítomných členů záměr uzavření dohody o bezplatném 

využívání sítě spolku společností Blond & Brown s. r. o. a zahájení jednání o 

majetkovém vstupu do této společnosti. 
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4. Volba orgánů spolku 

Pavel Frolík, dosavadní revizor,  byl schůzí členů opětovně zvolen revizorem - pro 

bylo 14 členů seniorů.  

 

V Novém Strašecí dne 13.09.2019 

 

Zápis zapsal: 

Dana Zelenková ________________________ 

Zápis ověřili: 

Stanislav Novotný ________________________  

Petr Stehlík           ________________________ 
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