
POZVÁNKA 

na zasedání členské schůze 

 

spolku 

BEZDREVNET, z.s. 

IČ: 26681846, se sídlem České Budějovice 2, Bezdrevská 1114/33, PSČ 370 11 

zapsaného ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 4004 
 

 

Výbor spolku BEZDREVNET, z.s. zve členy spolku na zasedání členské schůze, které se uskuteční 

dne 7.12.2022, od 14:00 hod., v sále kulturního domu Borek na adrese Pražská 20,  

373 67 Borek. 

 

 

Pořad zasedání členské schůze: 

 

1) Prezence členů. 

2) Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

3) Volba předsedy a místopředsedy výboru spolku. 
- Do funkce předsedy výboru spolku je navržen pan Josef Rozvoral, dat. nar. 2.4.1977, bytem Borek, 

Pod Lesem 164, PSČ 373 67. 

- Do funkce místopředsedy výboru spolku je navržen stávající předseda spolku, pan Ing. Václav 

Panuška, dat. nar. 4.3.1976, bytem Habří č.p. 47, PSČ 373 84. 

4) Rozhodnutí o schválení Projektu transformace části činnosti spolku 

BEZDREVNET, z.s. + rozhodnutí o dispozici s významným majetkem spolku 

(metropolitní počítačovou sítí) + pověření výboru spolku k provedení realizace 

Projektu a dispozice s významným majetkem spolku. 

5) Rozhodnutí o výši členského příspěvku pro rok 2023. 

6) Různé. 

 

 

Navrhovaný Projekt transformace části činnosti spolku bude členům k dispozici k nahlédnutí, 

dle pravidel uvedených ve stanovách spolku, v sídle spolku.  

K nahlédnutí do těchto dokumentů se doporučujeme předem objednat prostřednictvím telefonu 

+420 603 230 564 nebo e-mailu vp@bezdrev.net. 

 

Zasedání členské schůze se může zúčastnit pouze člen spolku, který řádným způsobem doloží svou 

totožnost, případně zmocněnec člena spolku, který doloží písemnou plnou moc. Hlasovat 

na zasedání členské schůze jsou oprávněni kmenoví členové spolku. Běžní členové spolku jsou 

oprávněni účastnit se zasedání členské schůze s hlasem poradním. 

 

Z důvodu kapacitního zajištění akce, prosíme členy, kteří se zúčastní této členské schůze, aby 

potvrdili svou účast na emailu podpora@bezdrev.net. Stačí i odpovědět na tento email.  

 

V Českých Budějovicích dne 21.11.2022 

 

 

 

 výbor spolku 

 BEZDREVNET, z.s. 

mailto:vp@bezdrev.net
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