Hranice.net, z.s.
Zbraslavice, Borová 3
28522 Zruč nad Sázavou

Zápis z členské schůze Hranice.net, z.s.
Datum a místo konání členské schůze:
27.05.2022, 19 hodin, Obecní úřad Pertoltice
Svolavatel:
doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D.
Přítomni: viz. Listina přítomných a připojené plné moci.
Host: Vladimír Samek
Program:
1. Seznámení s hospodařením sdružení v letech 2017 až 2021
2. Volba rady spolku. Návrh členů: Miroslav Pospíšil, Miloš Klapka, Jan Rada
3. Aktualizace finančního řádu, navýšení členského poplatku od 1.7.2022 na 200,- Kč/měsíc a
aktualizace organizačního řádu Hranice.net, z.s.
4. Informace o současném stavu internetové sítě
5. Možnosti dalšího rozvoje sítě pro vysokorychlostní internet
a) spojení spolku s jiným poskytovatelem
b) ukončení činnosti zánikem spolku, ustavení nástupce
6. Různé a diskuze
Průběh jednání:
Schůzi zahájil Miroslav Pospíšil v 19 hodin. 11 přítomných se osobně zapsalo do listiny přítomných, 5
členů zapsáno na základě plné moci. Celkem platných hlasů pro hlasování: 16.
ad 1) Seznámení s hospodařením sdružení v letech 2017 až 2021.
Přítomní měli k dispozici přehled hospodaření sdružení v letech 2017 až 2021 včetně veškeré dokumentace,
prohlášení vůči finančnímu úřadu a shrnující přehled o majetku a závazcích za jednotlivé roky.
Usnesení 1: Souhlasíme se zpracovaným účetnictvím za roky 2017 až 2021.
PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0
ad 2) Volba rady spolku ve stávajících funkcích.
Usnesení 2: Souhlasíme s následujícím obsazením rady spolku na následující pětileté období: Miroslav
Pospíšil - předseda rady, Miloš Klapka - místopředseda rady, Jan Rada - člen rady.
PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 1
ad 3) Aktualizace finančního řádu, navýšení členského poplatku od 1.7.2022 na 200,- Kč/měsíc a
aktualizace organizačního řádu Hranice.net, z.s.
Byly přečteny pasáže finančního řádu týkající se navýšení členského poplatku a kompenzačního poplatku
v testovacím režimu a z organizačního řádu část o poskytování internetu nečlenům. Po krátké diskuzi:
organizační řád zůstane beze změn, změna finančního řádu podléhá následujícímu usnesení:
Usnesení 3: Souhlasíme s navýšením členského příspěvku uvedeného v článku I na 200,- Kč a
navýšením kompenzačního poplatku v testovacím režimu na 400,- Kč.
PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0
Změněny budou tedy jen tyto platby, vše ostatní zůstává beze změny.

ad 4) Informace o současném stavu internetové sítě
Informace o současném stavu sítě a aktuálních upgradech byla ústně sdělena a komentována
administrátorem sítě panem Janem Radou. Po stávajících upgradech sítě došlo k vyčerpání finančních
prostředků na účtu a na další upgrade by bylo třeba našetřit na účtu větší obnos nebo vybírat ještě větší
členský poplatek vzhledem k ceně nových technologií pro další zásadní upgrady. V současné době je
nastaven maximální datový tok v síti Hranice.net na 400 Mbit/s. Vzhledem k nastupujícím internetovým
televizím, internetu věcí je třeba data do budoucna i nadále zvyšovat.
ad 5) Možnosti dalšího rozvoje sítě pro vysokorychlostní internet
a) spojení spolku s jiným poskytovatelem
b) ukončení činnosti zánikem spolku, ustavení nástupce
V tomto bodě byla otevřena diskuze o budoucnosti sítě Hranice.net v souvislosti s nástupem velmi
konkurenčních sítí 5G mobilních operátorů a jak na toto reagovat. Byla diskutována právní možnost spojení
spolku s jiným poskytovatelem, tj. např. jiným spolkem. Při odlivu členů k sítím 5G, navýšení členských
poplatků a i možnost zániku spolku jeho likvidací. Dále byla diskutována možnost spojení s jiným
poskytovatelem wi-fi připojení pro větší akumulaci finančních zdrojů použitelných pro nové technologie a
pro zvýšení propustnoti dat v síti, neboť se domníváme, že možnosti samostatné sítě Hranice.net pro další
rozvoj byly téměř vyčerpány. Byla vyslovena dlouhodobá spolupráce od roku 2009 a kompatibilita sítí
Hranice.net a SAM-NET, jejich územní pokrytí a vzájemná provázanost. V případě sloučení by zůstaly
stávající podmínky pro členy ve spolku v platnosti a byla by dána možnost volby dalších tarifů s různými
rychlostmi a dalších doplňkových služeb, které nemůže Hranice.net, z.s. z principu právní formy
poskytnout.
Na návrh členské schůze bylo přijato následující usnesení:
Usnesení 4: Členská schůze pověřuje radu spolku k jednání o spojení se sítí SAM-NET.
PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0
Pokud se najde vhodný způsob vyhovující oběma stranám, bude plně projednán na další členské schůzi.
ad 6) Různé a diskuze
Více témat nebylo diskutováno.
Miroslav Pospíšil poděkoval přítomným za účast a členskou schůzi ukončil v 19:57.

Zapsal RNDr. Miroslav Pospíšil

Datum a podpis:

Zkontroloval Ing. Miloš Klapka

Datum a podpis:

Zápis ověřil Jan Rada

Datum a podpis:

