
Zápis z valné hromady HovNet, z. s.

konané 11.2.2023 ve 15:00 na adrese Hovězí 19, 756 01 Hovězí

Program:

1. Zahájení a přivítání hostů

2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

3. Zpráva rady spolku o činnosti a hospodaření za minulá období

4. Zpráva revizní komise spolku za minulá období

5. Návrh plánu práce a hospodaření na rok 2023

6. Diskuze

7. Usnesení

8. Závěr

Ad. 1. Zahájení a přivítání hostů:

Marcel Koňařík zahájil schůzi v 15:08.

Michal Jurčík přivítal všechny účastníky valné hromadu (VH).

Ad. 2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady:

Zapisovatelem zvolen Marcel Koňařík.

K 11.2.2023 je celkem 573 členů s hlasovacím právem. Dle prezenční listiny která je 

přiložena k zápisu z VH se na dnešní VH dostavilo 8 členů a 0 hostů.

VH NENÍ USNÁŠENÍSCHOPNÁ dle článku XIII/6 stanov HovNet, z. s.. Nesešla se 

nadpoloviční většina všech členů.

Ad. 3.-5. 

Tyto body VH vynechává a přesouvá k projednání na příští VH.

Ad. 6. Diskuze:

• Radomír Luža pojednal o stavu kontroly spolku Finančním úřadem. Informoval o tom, že 

toto je obecný trend u spolků našeho typu, pravděpodobně vzniklý politickým popudem. 

Nastínil, že FÚ se pravděpodobně snaží z naší dobročinnosti udělat byznys, respektive vnutit

nám abychom se chovali jako zisková společnost a napadá naše základní cíle spolku 

koncipované jakožto neziskové. Jelikož již běží u jiných spolků několik řízení včetně 

soudních řízení vyhraných i nevyhraných, je poměrně znám postup FÚ a jeho 

odůvodňovaní.

Z informací od spolku UnArt Provodov a jiných, je dost pravděpodobné, že si v nejbližší 

době FÚ předvolá svědky z řad našich členů, přičemž se bude pravděpodobně dotazovat na 
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to zda-li si člen uvědomuje své členství, že spolku hradí členský příspěvek který je využit na

provoz a rozvoj sítě HovNet.

FÚ se nás snaží mylně přesvědčit že členové jsou ve vztahu zákazník/firma, kde jakože 

máme poskytovat Internet jakožto službu na místo toho, že síť HovNet je součástí Internetu 

jako takového. Dle všeho si toto zatím FÚ neuvědomil a dokonce ignoruje fakt, že přístup 

do Internetu není nijak právně garantován. Tak jako že pokud chce člen pouze službu 

připojení do Internetu se všemi náležitostmi vč. garance, jsou mu nabízeny služby dceřiné 

HovNet-SERVIS s.r.o. které už nespočet členů využilo.

• Aby nebyla valná hromada úplně zbytečná, projednalo se ve zkratce ještě shrnutí rozvoje 

sítě za uplynulý rok. Konkrétně se bodově informovalo:

◦ Instalace záložního interního NAS serveru SuperMicro pro potřeby zálohování ostatních 

serverů a konfigurací síťových zařízení. Včetně instalace dostatečné zálohovací kapacity

napájení racku na Hovězí 19.

◦ Výměna hlavního serveru v Praze za výkonnější a přesun do nového datacentra Shiran.

◦ Ze sítě pak ještě zmíněn upgrade spojů Karolinka – Nový Hrozenkov vč. Upgrade HW 

na Vleku Vranča. Dále kompletní přestavba AP dolní Bratřejůvka vč. Páteří Černé 

Obchod, Černé u Zbranků, Dolní Provazníček.

◦ Z rozvoje se nastínila výstavba nového AP ve Zbeličném a dvěma ve Bzovém.

Především pak náročnější plán na výstavbu 10Gbit páteřní interního transitního propoje 

Karolinka – Hovězí s vyústěním v každé obci po cestě jenž by měl být hotov do konce 

léta 2023.

• Jakub Škarpa vznesl obecný podnět na uskutečnění brigády s cílem zvelebit okolí sídla 

spolku vně i uvnitř. 

Ad. 7. Usnesení:

Vzhledem k tomu, že není VH usnášeníschopná, nebyla vydána žádná usnesení.
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Ad. 8. Závěr:

Vzhledem k tomu, že není ani náhradní valná hromada usnášeníschopná, přebírá pravomoce 

VH dle článku XIII/9 Rada spolku.

Marcel Koňařík ukončil VH v 15:27.

....................................................... ......................................................

Předseda Zapsal

Michal Jurčík Ing. Marcel Koňařík
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