CZFree.Net – Praha, z.s.p.o., Na Brázdě 3/1332, 141 00 Praha 4, email: info@czf-praha.net

Zápis z 3. valné hromady sdružení CZFree.Net – Praha, z.s.p.o., se
sídlem Na Brázdě 3/1332, 141 00 Praha 4, registrovaného dne
25.9.2007 Magistrátem hlavního města Prahy pod registračním
číslem 12/07, IČ 75117410, konané dne 26.3.2007 na adrese Jana
Masaryka 10/108, 120 00 Praha 2
Přítomni:

Hosté:

Daniel Suchý (danny), zástupce CZFree.Net-Spojovací.Net, o.s.
Libor Chocholatý (libor), zástupce Heaven – CZFree.Net, s.r.o.
Richard Zenker (Julian), zástupce Projekt HELL, o.s.
Martin Vilímovský (CZ_Vilda), zástupce FoFrNET o.s.
Jan Král (Hany), zástupce FoFrNET o.s.
Petr Lázňovský (lazna), zástupce o.s. Svobodná síť
Jan Ptáček (ptak), zástupce občanského sdružení Praha12.Net
Adam Golecký (gadam), zástupce občanského sdružení Praha12.Net
Aleš Příhoda (alex), zástupce JM-Net, o.s.
Martin Kukal (martin22), zástupce JM-Net, o.s.
Zdeněk Hřích (siner), zástupce o.s. Jinonice.cz
Petr Helebrant (Longer), zástupce o.s. Jinonice.cz
Miroslav Slabý (Blizzy), zástupce o.s. Jinonice.cz

Program jednání
1. Přijetí nových členů
2. Finanční řád sdružení
3. Switch Sitel
4. Diskuze
Obsazení orgánů:
Předsedající, zapisovatel:
Ověřovatel zápisu:

Daniel Suchý
Libor Chocholatý

Zastoupeno svými zástupci je 5 z celkového počtu 5 členů sdružení. Valná
hromada je usnášeníschopna.
Přítomní členové s obsazením orgánů valné hromady souhlasí.
Průběh valné hromady
1) přijetí nových členů
Přihlášku za řádného člena podalo o.s. Jinonice.cz, provozující síť v oblasti Jinonic,
Nových Butovic, Lužin, Luk, Stodůlek, Zbuzan a Řeporyjí jako součást CZF
AS64513.
Přihlášku za řádného člena podalo občanské sdružení Praha12.net, provozující síť
v oblasti Modřan jako součást CZF AS64527.
Přihlášky splňují veškeré požadované náležitosti, nově přistupujícící členové
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písemné podklady předaly v době konání valné hromady. Valná hromada se
jednomyslně rozhodla nové členy přijmout k 1.4.2008.
Zástupci JM-Net, o.s. své sdružení představili, zájem o členství předběžně projevili,
ale přihlášku do sdružení zatím nepodali.
2) finanční řád sdružení
Valná hromada projednala návrh finančního řádu sdružení rozeslaný předsedou
sdružení dne 25.3.2008. Připomínky byly zapracovány do textu řádu, který je
přílohou tohoto zápisu. Valná hromada finanční řád jednomyslně schválila.
3) switch Sitel
Zařízení používané sdružením v bodě Sitel pro vzájemné propojení členů je
v majetku Heaven – CZFree.Net, s.r.o. (dále Heaven). Hodnota tohoto zařízení je
5958,30 Kč, nákup tohoto zařízení doloží p.Libor Chocholatý příslušným účetním
dokladem. Valná hromada souhlasí počtem 4 hlasů s odpuštěním pravidelných
členských příspěvků Heaven v této výši v následujícím období. O odprodeji bude
sepsána kupní smlouva mezi Heaven a sdružením.
4) diskuze
Členové sdružení diskutovali podobu ostatních interních řádů sdružení
vyplývajících z jeho stanov. Konečná podoba těchto řádů nebyla stanovena,
předpokládá se schválení na následující valné hromadě.
Diskutovány byly také možnosti společného rozvoje infrastruktury.

Zapsal:
Daniel Suchý
Ověřil:
Libor Chocholatý

Richard Zenker

Jan Král
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Petr Lázňovský

Martin Vilímovský

