
Zá pis z vý roč ní  sčhů ze zápsáne ho 
spolků KámNET, z.s. dne 1. 11. 2022 

Místo konání: Restaurace u Raimunda, Kamenice 463, 588 23 

Čas konání: 1. 11. 2022 od 18:30 

 

KamNET, z.s. 

Kamenice 17 

588 23 Kamenice 

tel. 566 466 800  

IČ: 26997428 

kamenice.net@seznam.cz 

www.kamenice.org 

 

Představenstvem byl jako předsedající schůze určen Martin Dvořák a jako ověřovatel zápisu ze 

schůze byl zvolen Ing. Zdeněk Koch. 

Úvod – předseda přivítal členy a zahájil schůzi k projednání bodů schůze dle pozvánky. 

Byla jmenována mandátová a volební komise: 

• Předseda: Pavel Černý 

• Členové: Pavel Přibyl, David Halama 

Program schůze: 

• Zpráva předsedy – probíhající kontrola Finančního Úřadu, změny vyplývající z této kontroly 

• Hospodaření – Bc. Jiří Nevosad představil hospodaření s prostředky sdružení. Shrnul příjmy a 

výdaje spolku.  

• Zpráva o rozvoj sítě – představuje Martin Dvořák 

o Topologie sítě v obci - aktuální stav a rozvoj 

o Oznámena výměna dosluhujících zařízení RaiseCom v domácnostech členů, která 

bude probíhat po etapách dle přípojných bodů (sloupků) 

o Oznámena výměna zařízení v serverovně pro podporu vyšší rychlosti (10GB/s) 

o Poděkování zástupcům úřadu Městyse Kamenice za budování optické sítě, kterou 

spolek využívá 

o Oznámen záměr spolupráce s Městysem Kamenice pro připojení Kameničky k optické 

síti 
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• Hlasování  

o Hlasování řídil: Pavel Černý 

o Mandátová a volební komise provedla sčítání hlasů 

o Odstupující radou bylo nominováno 5 členů rady a 3 členi kontrolní a revizní komise 

dle stávajících stanov 

o Celkem proběhli 2 hlasování: 

▪ Volba rady – Jako členové rady byly nominování: František Jelínek, Bc. Jiří 

Nevosad, Martin Dvořák, Ing. Martin Procházka a Václav Bumbálek. 

Z přítomných 22 členů bylo 17 pro jmenování, 5 členů se zdrželo hlasování a 

nikdo nebyl proti jmenování. Hlasování proběhlo veřejně. 

▪ Volba kontrolní a revizní komise – Jako členové kontrolní a revizní komise byly 

nominování: Bc. Hana Krejčová, Roman Procházka, Ing. Zdeněk Koch. 

Z přítomných 22 členů bylo 19 pro jmenování, 3 členové se zdrželi hlasování a 

nikdo nebyl proti jmenování. Hlasování proběhlo veřejně. 

• Vystoupení bývalé starostky městysu Kamenice Mgr. Evy Jelenové - Poděkování občanského 

sdružení za spolupráci při rozvoji optické sítě v oblasti poradce v technologii optických sítí. 

• Vystoupení starostky městysu Kamenice Bc. Hany Krejčové a místostarosty Romana Procházky 

– Přislíbili v pokračování budování optické sítě v Městysu Kamenice. Velká část páteřní sítě je 

hotová, ale zbývají hůře dostupné lokality, které se můžou realizovat při dalších investičních 

akcích. 

• Diskuze – na dotazy členů odpovídají: Ing. Martin Procházka, Bc. Jiří Nevosad, František 

Jelínek, Martin Dvořák. Zaznamenány byly tyto dotazy: 

o Odhad doplatku z řízení od Finančního Úřadu? 

▪ Přibližně 160 tisíc a správní poplatky 

o Dotaz na vybudování optického spoje do Kameničky, v jaké je fázi? 

▪ Projekt je hotový. 

▪ Čeká se na se přidělení dotace. 

Závěr – předseda mandátové komise oznámil, že schůze proběhla dle programu a stávajících stanov, 

Martin Dvořák ukončuje schůzi v 19:30 a děkuje přítomným členům a hostům za účast. 

Zápis proveden dne 1. 11. 2022. 

 

Předsedající schůze:      …………………..………………………………….. 

        Martin Dvořák 

        podpis 

 

Ověřovatel zápisu:      …………………..………………………………….. 

        Ing. Zdeněk Koch 

        podpis 

 


