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Zápis ze schůze členů 

17.10.2014 

 

Místo konání: Havlíčkova 500, Nové Strašecí (sídlo spolku) 

Datum a čas konání: 17.10.2014 od 18:30 

Přítomní členové: viz prezenční listina 

 

Průběh jednání 

1. Volba zapisovatele 

Předsedkyně spolku zahájila schůzi členů a konstatovala, že tato schůze byla řádně svolána, že 

je přítomno 14 z celkového počtu 21 členů seniorů a jeden člen junior, 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 Františka Ulmana 

a Pavla Frolíka. Pro toto usnesení bylo všech 14 přítomných členů seniorů.  

 

Po projednání bodu jedna se dostavil další člen senior František Kindl. Celkový počet 

přítomných seniorů se zvýšil na 15. 

 

2. Odsouhlasení programu 

Na webu spolku byl zveřejněn návrh programu. Nikdo k němu nevznesl žádné připomínky, a 

tak byl program schválen hlasy všech 15 přítomných členů seniorů v tomto znění: 

1. Volba zapisovatele. 

2. Odsouhlasení programu. 

3. Členské otázky. 

4. Volba orgánů spolku. 

5. Informace o hospodaření. 

6. Různé. 
 

3. Členské otázky 

S ohledem na docházku na konané schůze členů bylo navrženo usnesení změny statusu některých členů 

seniorů: 

 Zdeněk Bryndač - nepřišel na posledních 6 schůzí členů – navržen na omezení 

seniorského členského statusu na 1 rok od data konání této schůzč členů 

 Jiří Mayrich - z posledních 6 schůzí členů se dostavil pouze jednou (19.10.12) – navržen 

na omezení seniorského členského statusu na 1 rok od data konání této schůzč členů 

 Petr Měsíček - nepřišel na posledních 6 schůzí členů – navržen na omezení seniorského 

členského statusu na 1 rok od data konání této schůzč členů 

Pro toto usnesení omezující členský status na 1 rok od data konání této schůze členů výše uvedených 

členů bylo všech 15 přítomných členů seniorů.  

 

4. Volba orgánů spolku 

Vzhledem ke končícímu mandátu nynějších členů rady spolku (mandát vyprší 19.10.2014) bylo 

http://www.bubakov.net/


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

www.bubakov.net, tel. 317 471 380 

přistoupeno k volbě nových členů rady s účinností od 19.10.2014. Na členy rady spolku kandidovali tito 

členové: 

 Dana Zelenková 

 Martin Jirkovský 

 Pavel Novák 

 Radek Zazvonil 

 Stanislav Novotný 

 Schůze členů zvolila svům usnesením za členy rady spolku tyto členy: 

 Dana Zelenková, nar. 4.8.1978, trvale bytem Nádražní 1141, Nové Strašecí 

 Martin Jirkovský 

 Pavel Novák 

 Radek Zazvonil 

 Stanislav Novotný 

 Pro toto usnesení hlasovalo všech 15 přítomných členů seniorů. 

 

5. Informace o hospodaření 

Přítomní členové byli informováni o základních hospodářských ukazatelých spolku k 30.9.2014 

a o stavu zústatku na bankovním účtu a pokladně. 

O tomto bodu se nehlasovalo. 

 

Po projednání bodu 5 se dostavili další členové senioři Ondřej Hotský a Martin Valeš. Celkový 

počet přítomných seniorů se zvýšil na 17. 

 

6. Různé 

Připojení 2.4GHz  
Schůze členů odsouhlasila záměr nepřipojovat nové členy a nepřepojovat stávající členy na 2,4 GHz, 

pokud rada spolku nerozhodne jinak. Pro toto usnesení bylo všech 17 přítomných členů seniorů. 

Další informace bez přijatých usnesení: 

 Připojení 5GHz - antény pro použití jsou pouze Nanobeam M5 (žádné loco či airgrid) 

 Posílení spojů mezi AP  

 Podmínky síťování - zde došlo ke změně v tom, že materiál hradí kompletně spolek, náklady 

na práci si však hradí jednotliví členové.  

 V září se podařilo od RIPE získat vlastní IPv4 a IPv6 adresy. Dojde k přečíslování veřejných IP. 

 

Po projednání všech bodů byla schůze členů ukončena. 

 

Zapsala: Dana Zelenková 

 

 

Zápis ověřili: František Ulman    Pavel Frolík 
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