
Spolek bubakov.net  
 

 

 
Zápis ze schůze členů 

26.5.2017 
 

Místo konání: Havlíčkova 500, Nové Strašecí (sídlo spolku) 
Datum a čas konání: 26.5.2016 od 18:00 
Přítomní členové: 13 členů seniorů (viz prezenční listina) 
 

Průběh jednání 
1. Zahájení 

Předseda spolku zahájil schůzi členů a konstatoval, že tato schůze byla řádně svolána, 
že je přítomno 13 z celkového počtu 18 členů seniorů, 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 Ondřeje Hotského a Stanislava Novotného. Pro toto usnesení bylo všech 13 
přítomných členů seniorů. 
Na webu spolku (www.bubakov.net) byl zveřejněn návrh programu. Nikdo k němu 
nevznesl žádné připomínky, a tak byl program schválen hlasy všech  přítomných členů 
seniorů v tomto znění: 

● Zahájení 
● Hospodaření spolku v roce 2016 
● Činnost spolku 
● Volba revizora 
● Různé 
● Závěr 

 
2. Hospodaření spolku v roce 2016 

Předseda spolku seznámil přítomné s hospodařením spolku v roce 2016. Schůze 
členů schválila účetní závěrku za rok 2016. Pro toto usnesení bylo všech 13 
přítomných členů seniorů. 
 

3. Činnost spolku 
Předseda sdružení přednesl zprávu o činnosti spolku v roce 2016. Po krátké diskusi 
tuto zprávu schůze členů schválila. Pro toto usnesení bylo všech 13 přítomných členů 
seniorů. 
Dále se probíraly plány na zbývající část roku 2017. Náklady by se měly pohybovat 
cca 7,1 mil. Kč. Tuto informaci vzala schůze členů na vědomí. 
 

4. Volba revizora 
Spolek v současné době nemá obsazenu pozici revizora. Předseda spolku navrhl na 
tuto funkci Pavla Frolíka (nar. 1.8.1964, Zahradní 1034, 271 01 Nové Strašecí) a ten 
se svou kandidaturou souhlasí. Pavel Frolík byl schůzí členů zvolen revizorem - pro 
bylo 13 členů seniorů. 
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5. Různé 
Návrh na odměnu pro členy aktivně účastnící se schůze členů - set-top-box na 
sledovanitv.cz. Přijato s povděkem, nicméně tento výdaj bude ještě muset schválit rada 
spolku. 
Představeny nové stránky. 

 
 
 

 

V Novém Strašecí dne 26.5.2017 

 

Zápis zapsal: 

Miroslav Vachek ________________________ 

 

Zápis ověřili: 

________________________ 

________________________ 

  

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

www.bubakov.net, tel. 317 471 380 

http://www.bubakov.net/



