ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
HRANICE.NET ze dne 18.5.2012 v 18 hodin
Pan Pospíšil zahájil náhradní valnou hromadu občanského sdružení Hranice.net dne
18.5.2012 v 18:00 hodin konstatováním, že je přítomno nebo udělilo plnou moc 35 členů
sdružení z celkového počtu 127 oprávněných členů a náhradní valná hromada není
usnášeníschopná. Pro usnášeníschopnou valnou hromadu je třeba přítomnost nebo plné
moci minimálně 64 členů.
Náhradní valná hromada ze dne 18.5.2012 plánovaná na 18 hodin byla ukončena dle
stanov neboť nebyla usnášeníschopná. Dle stanov článek 8, bod 10 přebírá pravomoci
valné hromady Rada sdružení.
Zapisovatel: Miroslav Pospíšil
Ověřovatel: Miloš Klapka, Stanislav Tomášek
Z diskuze s přítomnými členy sdružení došlo k projednání témat původně určených pro
valnou hromadu. Rada sdružení se se závěry diskuze ztotožňuje a níže uvedené body
prohlašuje za zavedené.
Doplnění provozního řádu o bod j) ve znění: OS Hranice.net umožňuje převod členství v

rámci rodiny anebo domácnosti za následujících podmínek: Bude podána nová přihláška s
vyplněnými osobními údaji nového člena a v ní bude uvedeno na čí členství navazuje. Po
schválení přihlášky radou sdružení bude ponecháno stávající členské číslo z důvodu zachování
kontinuity a předchozí členství bude k datu schválení nové přihlášky automaticky ukončeno bez
náhrady.

Orientační hlasování:
Pro: 32 Proti: 0
Zdrželo se: 3
Bod j bude přidán do provozního řádu.

Doplnění finančního řádu, článku V, o bod e) ve znění: V případě nehrazení členských poplatků
po dobu tří po sobě následujících 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.

Orientační hlasování:
Pro: 35 Proti: 0
Zdrželo se: 0
Bod e bude přidán do článku V finančního řádu.

Doplnění finančního řádu, článku III, o bod e) ve znění: Zájemce o internet má možnost

připojení na omezenou dobu max. 3 po sobě jdoucí měsíce/rok v testovacím režimu ve stávající
síti. Náklady sdružení, které je nutno kompenzovat, jsou 300 Kč za měsíc bez počáteční instalace.
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Potřebný hardware lze zapůjčit a je zahrnut v nákladech sdružení. Zájemce se nestává členem
sdružení.

Orientační hlasování:
Pro: 35 Proti: 0
Zdrželo se: 0
Bod e bude přidán do článku III finančního řádu.

Hlasovalo se o možnosti splátkového vstupu do sdružení.
Orientační hlasování:
Pro: 29 Proti: 3
Zdrželo se: 3
Bod o možnosti splátkového vstupu do sdružení bude projednán.
Doplnění finančního řádu, článku II, o bod b) ve znění: Po souhlasu rady sdružení lze uhradit

instalovaný hardware postupným splácením ceny maximálně ve 12 měsíčních splátkách. Do
úplného zaplacení ceny zůstává zařízení ve vlastnictví sdružení, poté přechází do vlastnictví člena.
Zajištění úplného zaplacení ceny se provede směnkou na částku ve výši ceny instalovaného
zařízení. Po zaplacení instalovaného zařízení dojde k navrácení směnky členovi.

Orientační hlasování:
Pro: 32 Proti: 3
Zdrželo se: 0
Bod b bude přidán do článku II finančního řádu.

Přítomní členové byli seznámeni s účetnictvím a přehledem zůstatků za roky 2009 až 2011.
Rada sdružení na své každoroční schůzi provedla kontrolu účetnictví a pokládá ho za správné.
Pan Tomášek podal informaci a současném stavu wi-fi sítě a apeloval na členy, aby zjišťovali
informace se stránek sdružení www.hranice.net.
Vzhledem k rostoucímu počtu členů sdružení je možno využít množstevních slev u různých
partnerských organizací. Byl zjišťován potenciální zájem členů o tyto možnosti výhod
vyplývajících ze členství v OS Hranice.net.

Orientační hlasování:
Pro: 32 Proti: 0

Zdrželo se: 3

Rada sdružení velice děkuje všem přítomným členům sdružení za jejich čas a příspěvky
do diskuze k projednávaným bodům.
Diskuse byla ukončena v 18:20 hod.
Zapisovatel: Miroslav Pospíšil
Ověřovatel: Miloš Klapka, Stanislav Tomášek
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