Zápis ze schůze členů
2.10.2020
Místo konání: online na platformě Webex
Datum a čas konání: 2.10.2020 od 18:00
Přítomní členové seniorové: Frolík, Hotský, Novák, Novotný, Petráček, Ulman, Vachek,
Zelenka, Zelenková, Stehlík, Němec , Kindl (přišel v 18.12), Prošek (přišel v 18.16),Libovický
(přišel v 18.32)
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 (11 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 Pavla Frolíka.
Na webu spolku (www.bubakov.net) byl zveřejněn návrh programu, který byl schválen
hlasy všech přítomných členů seniorů v tomto znění:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení.
Volba orgánů spolku.
Členské otázky
Členské příspěvky
Sdílení sítě spolku
Různé

2. Volba orgánů spolku.
Dne 16.10.2020 končí 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 17.10.2020 na 2 roky
V 18.12 přišel člen senior Kindl. Tím se zvýšil počet seniorů na 12.
V 18.16 přišel člen senior Prošek. Tím se zvýšil počet seniorů na 13.

3. Členské otázky
Nebyl žádný návrh na změnu členství. Schůze členů neschvalovala žádný záměr.
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4. Členské příspěvky
Schůze členů se vrátila k nastavení členských příspěvků. Na základě proběhlé
diskuse bylo odsouhlaseno zrušení usnesení k členským příspěvkům ze schůze členů
konané 30.4.2020 (bod č. 3) a nově byly s platností od 1.4.2021 schváleny členské
příspěvky v těchto výších:
○ 290 Kč - měsíční členský příspěvek

○ 30 Kč - měsíční členský příspěvek člena sympatizanta
○ 0 Kč - měsíční členský příspěvek člena správce přístupového bodu a neziskové
organizace (přiznán na základě rozhodnutí rady).
Schůze členů schválila tento bod hlasy 12 členů seniorů, 1 člen senior byl proti.
5. Sdílení schůze spolku
Schůze členů probrala možnosti pronájmu či odkupu sítě společností Blond & Brown
s. r. o. (dále BB).Nakonec nedošlo ke schválení definitivního řešení, ale bylo
schváleno, že BB bude mít přístup do sítě Spolku bubakov.net na dobu určitou, a to
do 30.4.2021 bezúplatně a může v této síti nabízet telekomunikační služby svým
zákazníkům.
Schůze členů schválila tento bod hlasy všech přítomných členů seniorů.
V 18.32 přišel člen senior Libovický. Tím se zvýšil počet seniorů na 14.
6. Různé
V rámci tohoto bodu došlo k diskusi na téma vytvoření společného souboru k
probírání možností pronájmu či odkupu sítě. Z tohoto bodu nebylo přijato žádné
usnesení.
Po vyčerpání programu schůze členů poděkoval předseda všem přítomným za účast
a jednání schůze členů ukončil v 18.44.

Zápis zapsala:
Dana Zelenková

________________________

Zápis ověřili:
Stanislav Novotný

________________________

Pavel Frolík

________________________
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