Zápis ze schůze členů
27.11.2020
Místo konání: online na platformě Webex
Datum a čas konání: 27.11.2020 od 18:00
Přítomní členové seniorové: Vachek, Frolík, Novotný, Zelenka, Zelenková, Stehlík,
Libovický, Valeš, Ulman, Zazvonil, Petráček, Novák, v 18.10 přišel Prošek.
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, 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 Ondřeje Hotského 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.

Zahájení.
Síťové aktivity spolku
Volba orgánů spolku
Závěr

Dále Miroslav Vachek oznámil, že s platností k 30.11.2020 se vzdává svého členství v
radě spolku. Tím přestane k tomuto datu být i předsedou spolku a statutárním
orgánem. Radek Zazvonil oznámil, že s platností k 30.11.2020 se vzdává členství v
radě spolku.
2.

Síťové aktivity spolku
Schůze členů
 schválila záměr uzavření smlouvy mezi Spolkem bubakov.net a Blond & Brown s.
r. o. (dále jen BB) o společném využívání sítě spolku a uložila radě její sjednání,
a to za dodržení minimálně těchto podmínek:
■ BB svou činností na síti spolku neomezí její využívání spolkem
■ náklady na provoz a údržbu sítě budou hrazeny s ohledem na poměr
připojených koncových míst oběma smluvními stranami
■ výpovědní lhůta smlouvy bude stanovena na maximálně 1 rok.
Rada předloží schůzi členů vypracovaný návrh smlouvy ke schválení.
 schválila záměr systému členských brigád pro rok 2021, který má za úkol rada
předložit ke schválení na příští schůzi členů
 uložila radě svolávat schůzi členů nejméně jedenkrát za kalendářní čtvrtletí.
Všichni přítomní senioři tyto záměry schválili.
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3.

Volba orgánů spolku
Nikdo se nepřihlásil jako kandidát do rady. Rada je od 1.12.2020 ve složení Martin
Jirkovský, Pavel Novák, Dana Zelenková.

4.

Závěr
Po vyčerpání programu schůze členů poděkoval předseda všem přítomným za účast
a jednání schůze členů ukončil v 18.37.

Zápis zapsala:
Dana Zelenková

________________________

Zápis ověřili:
Pavel Frolík

________________________

Ondřej Hotský

________________________
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