
Zápis ze schůze členů
14. 4. 2022

Místo konání: Bubáček
Datum a čas konání: 14.4.2022 od 18:00
Přítomní členové seniorové: Frolík, Jirkovský, Němec, Novák, Novotný, Procházka, Stehlík, Ulman, Vachek,
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 ( 11 členů), čímž je schůze usnášeníschopná.
Dále bylo přistoupeno k volbě zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu. Schůze členů schválila usnesení,
kterým zvolila zapisovatelem Miroslava Vachka 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. Zahájení
2. Účetní uzávěrka
3. Zpráva o činnosti spolku
4. Diskuze nad plánovanými projekty
5. Komunitní činnost
6. Různé
7. Závěr

2. Účetní uzávěrka
Schůze členů odsouhlasila hlasy všech přítomných hospodaření a schválila účetní závěrku.

3. Zpráva o činnosti spolku
Schůze členů schválila hlasy všech přítomných předloženou zprávu o činnosti a hospodaření spolku v roce
2021.

4. Diskuze nad plánovanými projekty
Martin Jirkovský seznámil schůzi členů s proběhlými i plánovanými projekty - zejména proběhla diskuse ke
zkvalitnění optické sítě spolku a její spojování v Novém Strašecí, k rozvoji sítě v oblasti Lány, Vašírov a
Kačice diskuse o navýšení konektivity do sítě spolku či o propagaci nasazení IPv6, o rozvoj a propagace
IOT.
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

5. Komunitní činnost
V roce 2022 se předpokládá návrat k podpoře technického vzdělávání (exkurze základních škol),
pokračování projektu Bubákov čte. Dále se budeme věnovat podpoře divadelních přehlídek ve spolupráci s
Nostradivadlem (jedna již letos proběhla). Již probíhá a bude probíhat podpora uprchlíků z Ukrajiny.
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

6. Různé
Veškeré záležitosti byly probrány v předcházejících bodech. Nikdo nic nového nenavrhl ani neotevřel.

7. Závěr
Po vyčerpání programu schůze členů poděkoval předseda všem přítomným za účast a jednání schůze
členů ukončil v 18.48.
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Zápis zapsal:

Miroslav Vachek ________________________

Zápis ověřili:

Stanislav Novotný ________________________

Pavel Frolík ________________________
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