
 

 

Zápis ze schůze členů 

30.04.2020 

 

 

Místo konání: Havlíčkova 500, Nové Strašecí (sídlo spolku) 
Datum a čas konání: 30.04.2019 od 17:00 
Přítomní členové seniorové:  Frolík, Hotský, Jirkovský, Libovický, Novák, Novotný, 

Procházka, Ulman, Vachek, Zazvonil, Zelenka, Zelenková 

 

 

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 (12 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 Martina Libovického. 

Na webu spolku (www.bubakov.net) byl zveřejněn návrh programu, který byl schválen 

hlasy všech  přítomných členů seniorů v tomto znění: 

1. Zahájení 

2. Hospodaření spolku v roce 2019 

3. Členské příspěvky 

4. Výhled činností v roce 2020 

5. Různé 

6. Závěr 

 

2. Hospodaření spolku v roce 2019 

Předseda spolku seznámil přítomné členy se Zprávou o činnosti a hospodaření v roce 

2019.  

Schůze členů tuto zprávu schválila hlasy všech přítomných členů seniorů. 

 

3. Členské příspěvky 

Předseda spolku představil schůzi členů návrh novou výši měsíčních členských 

příspěvků. Schůze členů s účinností od 1.1.2021 stanovuje tuto výši měsíčních 

členských příspěvků takto: 

○ 300 Kč - měsíční členský příspěvek člena juniora 

○ 30 Kč - měsíční členský příspěvek člena seniora 

○ 0 Kč - měsíční členský příspěvek člena správce přístupového bodu a neziskové 

organizace (přiznán na základě rozhodnutí rady). 
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Schůze členů schválila toto usnesení hlasy 11 členů seniorů, 1 člen senior byl proti. 

4. Výhled činností v roce 2020 

Schůzi členů byly predstaveny základní kontury uspořádání budoucího uspořádání 

vztahů mezi spolkem a servisní firmou Blond & Brown s. r. o. (dále BB)  při 

poskytování telekomunikačních služeb pro členy spolku.  

○ BB bude umožněn přístup do sítě spolku za cenu 50.000 Kč/měsíčně,  

○ BB zajistí telekomunikační službu přístupu k internetu za cenu 200 Kč měsíčně 

pro stávající členy spolku při minimálních parametrech 10/10 Mbps a pro každé 

odběrné místo, kde bude službu přístupu k internetu požadovat spolek, 

○ BB na sebe převezme závazky plynoucí ze smluv s CETIN, ha-vel internet s. r. o. 

a sledovanitv.cz s. r. o, 

○ stávající smlouva se servisní organizací by byla zrušena, organizace by byla 

povinna udržovat síť spolku na vlastní náklady. 

Schůze členů byla informována o tom, že jednateli a majiteli společnosti jsou členové 

Miroslav Vachek a Stanislav Novotný. 

Schůze členů schválila tento hlasy 11 členů seniorů, 1 člen senior byl proti. 

 

5. Různé 

V rámci tohoto bodu došlo k diskusi na téma budování sítě a komunitní činnost v 

roce 2020, která je zančně ochormena koronavirovou pandemii. Z tohoto bodu 

nebylo přijato žádné usnesení. 

 

6. Závěr 

Po vyčerpání programu schůze členů poděkoval předseda všem přítomným za účast 

a jednání schůze členů ukončil. 

 

Zápis zapsala: 

Dana Zelenková ________________________ 

 

Zápis ověřili: 

Stanislav Novotný ________________________  

 

Martin Libovický       ________________________ 

Spolek bubakov.net, IČ: 26678641 
Havlíčkova  500 , 271 01 Nové Strašecí,  

www.bubakov.net, tel. 317 471 380 

http://www.bubakov.net/

