
Schůze rady sdružení OS Hranice.net dne 15.10.2011 od 14.00 hod v Hranicích. 
 
Přítomní:  
Za radu sdružení: Miroslav Pospíšil, Stanislav Tomášek 
Omluveni:  Miloš Klapka 
Schůze byla zahájena ve 14.00 hod. 
 
Rada sdružení se dohodla, že dle znění stanov bude v roce 2012 svolána Valná hromada členů 
sdružení. Předpokládaný termín Valné hromady bude v dubnu až květnu 2012. 
 
Rada sdružení řešila, jak přistupovat ke členům, kteří neplní své členské závazky. Bylo 
rozhodnuto následujícím způsobem. V případě neplnění členských povinností po dobu tří 
měsíců, bude následně automaticky pozastaveno členství v OS Hranice.net na dobu 6 měsíců. 
Pokud člen kdykoliv v této 6 měsíční době dorovná své závazky za předchozí tříměsíční 
členské období, bude mu členství obnoveno k 1. dni následujícího měsíce s tím, že se 
předpokládá, že své členské povinnosti bude nadále plnit a nebude mu zároveň účtován nový 
vstupní poplatek. Pokud však člen své závazky v 6-ti měsíční pozastavovací lhůtě nevyrovná, 
bude jeho členství v OS Hranice.net po uplynutí 6-ti měsíční lhůty ukončeno bez náhrady. 
Pokud se bude chtít opět stát členem OS Hranice.net, bude třeba nejprve uhradit předchozí 
závazky a  zaplatit nový vstupní členský poplatek ve výši 1000,- Kč.    
 
Rada sdružení vyzývá členy sdružení, aby hlásili poruchy sítě, popř. pomalý internet co 
nejdříve, aby mohla být sjednána náprava. 
 
Rada sdružení bude i nadále uzavírat smlouvy o přístupu k zařízením provozovaných OS 
Hranice.net a majiteli nemovitostí využívaných OS Hranice.net pro přístupové body. 
 
Rada sdružení projednávala možnost postupného zaplacení instalovaného hardware 
rozložením ceny na dobu maximálně jednoho roku, tj. ve 12 splátkách. Nový člen by platil 
každý měsíc členský poplatek a k tomu skutečnou cenu zařízení dělenou 12. Po zaplacení 
připojovacího zařízení by se zařízení stalo majetkem člena. Poté by člen nadále platil pouze 
členské příspěvky. Rozložení platby by bylo podloženo ručením za zařízení formou směnky 
s uvedenou cenou za instalovaný hardware. Možnost pronájmu zařízení touto formou podléhá 
souhlasu rady sdružení. 
 
Schůze byla ukončena v 15.40. Zapsal Miroslav Pospíšil 
 
Vyjádření člena rady sdružení Ing. Miloše Klapky k projednávaným bodům: 
Byl jsem seznámen se zápisem a nemám námitek. 
 


