Zápis ze schůze členů
15.4.2021
Místo konání: online na platformě Webex
Datum a čas konání: od 19:00
Přítomní členové seniorové: Vachek, Novotný, Zelenka, Zelenková, Libovický, Jirkovský,
Frolík, Stehlík, Petráček, Prošek, Zazvonil
Průběh jednání
1. Zahájení
Předseda spolku zahájil schůzi členů a konstatoval, že tato schůze členů byla řádně
svolána, že je přítomna nadpoloviční většina (konkrétně 11) všech členů seniorů, čímž
je schůze usnášeníschopná.
Dále bylo přistoupeno k volbě zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu. Schůze členů
zvolila zapisovatelem Miroslava Vachka a jako ověřovatele zápisu Stanislava Novotného
a Jiřího Zelenku.
Na webu spolku (www.bubakov.net) byl zveřejněn návrh programu, který byl beze
změny schválen hlasy všech přítomných členů seniorů, tj. v tomto znění:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Hospodaření a činnost spolku v roce 2020
Výhled činností v roce 2021
Volba členů orgánů spolku
Členské příspěvky
Různé
Závěr

2. Hospodaření spolku
Rada spolku předložila schůzi členů zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2020.
Schůze členů zprávu schválila (zpráva je přílohou tohoto zápisu). Pro byli všichni
přítomní členové seniorové.
3. Výhled činností v roce 2021
Předseda a místopředsedkyně spolku informovali schůzi členů o zamýšlených činnostech
spolku v roce 2021. Bude to zejména rozšiřování optické sítě (např.
v Kačici), obnova a rozšiřování páteřní sítě, pokračování projektu Bubákov čte, Science
Café atd. V zásadě se spolek bude snažit obnovit či navázat na prakticky všechny
činnosti, realizoval v letech 2019 a 2020. V úvahu také připadá rozšíření činností spolku
i na území Krušovic.
Výhled činnosti by schválen hlasy všech přítomných členů.
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4. Volba členů orgánů spolku
V současné chvíli má rada spolku 3 členy, a tudíž je stále v souladu se stanovami
možné její rozšíření na 5 členů. Nikdo však nekandidoval. Rada zůstává beze změny.
5. Členské příspěvky
Rada spolku navrhla vytvoření nové skupiny členských příspěvků pro malé správce
AP s výší příspěvku ve výši 100,-Kč/měsíc. O přiřazení konkrétních členů pod tuto
kategorii členských příspěvků rozhoduje rada. Schůze členů tento návrh schválila
hlasy všech přítomných členů.
6. Různé
Proběhlo pouze přátelské popovídání.
7. Závěr
Po vyčerpání programu schůze členů poděkoval předseda všem přítomným za účast
a jednání schůze členů ukončil.

Zápis zapsal:
Miroslav Vachek

________________________

Zápis ověřili:
Stanislav Novotný

________________________

Jiří Zelenka

________________________
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