
Zápis ze schůze výboru HovNet o. s.
konané 17.12.2016 v 18:00 na Hovězí 19, 756 01 Hovězí

Přítomní členové:
● Radomír Luža
● Michal Jurčík
● Marcel Koňařík
● Jakub Škarpa
● Josef Hájek

Hosté:
● Petr Šlinz
● Milan Škrla

Program:
1. Zahájení schůze
2. Kontrola usnášení schopnosti
3. Volba zapisovatele a ověřovatele
4. Projednání a schválení programu
5. Projednání a schválení změny názvu spolku
6. Projednání a schválení změny sídla spolku
7. Schválení nových stanov a transformace do spolku
8. Volba orgánů spolku
9. Diskuze
10. Usnesení
11. Termín následující výborové schůze
12. Ukončení schůze

Ad. 1. Zahájení schůze
Michal Jurčík zahájil schůzi v 18:05.

Ad. 2. Kontrola usnášení schopnosti
Schůze je usnášení schopná. Sešlo se 5 z 5 členů výboru.

Ad. 3. Volba zapisovatele a ověřovatele
Zapisovatelem zvolen Marcel Koňařík. Ověřovatelem je zvolen Michal Jurčík.

Ad. 4. Volba zapisovatele a ověřovatele
Přítomní byli seznámeni s návrhem programu dnešního zasedání. K návrhu programu 

nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Schůze výboru schvaluje navržený program svého dnešního zasedání.

Ad. 5. Projednání a schválení změny názvu spolku
V souladu s požadavky nové právní úpravy je třeba název spolku upravit o údaj o právní 

formě spolku tak, aby název spolku obsahoval slova „spolek“, „zapsaný spolek“ nebo alespoň 
zkratku „z. s.“.

Předseda navrhuje, doplnění názvu spolku o zkratku z. s. Úprava názvu spolku se 
provede i úpravou stanov. Změna musí být zapsána do spolkového rejstříku.

Návrh usnesení: Výborová schůze tímto určuje název spolku na HovNet, z. s. 
Ad. 6. Projednání a schválení změny sídla spolku

Dceřiná společnost spolku, společnost HovNet-SERVIS s. r. o. se stala vlastníkem 
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pozemku p. č. st. 1649, v obci a k. ú Hovězí, jehož součástí je i dům č. p. 19. S ohledem na 
možnost snížení provozních nákladů a zvýšení efektivity činnosti spolku se jeví vhodným, aby 
sídlo spolku bylo přemístěno do této budovy, když nebude nutné nadále platit nájemné ve 
stávajícím sídle. Rada spolku proto požádala předmětnou společnost o souhlas s umístěním 
tohoto sídla, který jí byl udělen. Rada spolku proto navrhuje, aby bylo sídlo spolku přeneseno do
této budovy. Změna sídla se opět projeví změnou stanov. Změna musí být zapsána do 
spolkového rejstříku.

Návrh usnesení: Výborová schůze tímto určuje sídlo spolku na adrese: Hovězí 19, 756 
01 Hovězí.
Ad. 7. Schválení nových stanov a transformace do spolku

S ohledem na to, že spolek již provozuje a svou činnost od roku 2004, a mezitím došlo 
pouze k dílčím úpravám stanov, které již neodpovídají jak nové právní úpravě tak provozním 
potřebám spolku, a s ohledem na schválené změny názvu a sídla spolku, navrhuje rada spolku 
schválení nových stanov, kterou jsou uvedeny v příloze. Tyto stanovy nahradí v plném rozsahu 
stanovy původní. Nové stanovy musí být předány do sbírky listin spolkového rejstříku.

Návrh usnesení: Výborová schůze spolku tímto schvaluje Stanovy spolku HovNet, z. s. 
uvedené v příloze k tomuto zápisu.
Ad. 8. Volba orgánů spolku

Do Rady spolku HovNet, z.s. byli zvoleni tito kandidáti:
● Michal Jurčík
● Marcel Koňařík
● Josef Hájek
● Jakub Škarpa
● Radomír Luža

Do revizní komise spolku HovNet, z.s. byli zvoleni tito kandidáti:
● Milan Škrla
● Petr Šlinz
● Vladimír Tomaštík

Nová rada HovNet, z.s. si rovnou zvolila svého předsedu a místopředsedu:
● Předseda: Michal Jurčík
● Místopředseda: Marcel Koňařík

Ad. 9. Diskuze
Nikdo nevznesl návrh do diskuze.

Ad. 10. Usnesení
O všech bodech programu se hlasovalo dohromady.
Všechny body programu jsou odhlasovány, tak jak jsou napsány a to v poměru:
5/0/0 (Pro/Proti/Zdrželi se) - Návrh přijat.

Ad. 11. Termín následující výborové schůze
Termín předběžně stanoven na 20.1. 2017 v 18:00.

Ad. 12. Ukončení schůze
Michal Jurčík ukončil schůzi v 19:15
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V Hovězí dne 17.12.2016

....................................................... ......................................................
Ověřil    Zapsal

  Michal Jurčík Marcel Koňařík

Přílohy: 
● souhlas s umístěním sídla
● návrh nových stanov spolku
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