Zapisnik 7. redovne godišnje skupštine
udruge OrehovicaWireless
7. redovna godišnja skupština Udruge korisnika bežičnih sustava Općine Orehovica održana je 14.
veljače 2016. godine na adresi Ulica Nikole Tesle 25, Orehovica. Skupština je počela u 14:10 a završila
u 14:50 sati.

Na skupštini je prihvaćen sljedeći dnevni red:
1. Otvaranje skupštine i uvodna riječ predsjednika udruge
2. Izbor radnog predsjedništva (predsjednika, zapisničara i 2 člana ovjerovitelja zapisnika)
3. Izvješće o radu Udruge za 2015. godinu (podnosi predsjednik)
4. Izvješće blagajnika za 2015. godinu (podnosi blagajnik)
5. Izvješće Nadzornog odbora za 2015. godinu (podnosi predsjednik NO)
6. Rasprava po izvješćima
7. Prijedlog o iznosu članarine za 2016. godinu
8. Predstavljanje plana rada za 2016. godinu
9. Predstavljanje financijskog plana za 2016. godinu
10. Usvajanje podnijetih izvješća, prijedloga i planova
11. Razrješenje starog i biranje novog člana upravnog i nadzornog odbora
12. Riječ gostiju, ostala pitanja, prijedlozi, komentari, razno

1. Otvaranje skupštine i uvodna riječ Predsjednika udruge
Sjednicu skupštine je otvorio predsjednik udruge, g. Branko Horvat, te pozdravio nazočne članove
udruge. Nakon toga predstavio je dnevni red koji je glasanjem skupštine podizanjem ruku
jednoglasno prihvaćen.

2. Izbor radnog predsjedništva (predsjednika, zapisničara i 2 člana ovjerovitelja
zapisnika)
Za predsjednika radnog predsjedništva jednoglasno je izabran g. Branko Horvat, za zapisničara g.
Goran Šestak i za ovjerovitelje zapisnika g. Danijel Juras i g. Josip Šafarić.
G. Branko Horvat je izvijestio da sjednici skupštine prisustvuje 25 članova. Prema Statutu broj
nazočnih čini kvorum te su sve odluke donesene na skupštini pravovaljane.

3. Izvješće o radu Udruge OrehovicaWireless za 2015. godinu
Predsjednik udruge, g. Branko Horvat, iznio je sljedeće izvješće o radu:
•
•
•
•
•

Postavljanje nove pristupne točke u Vulariji i Podbrestu
Zamijenjen je antenski sustav na školi sa novim Ubiquiti sektor antenama, da se rastereti ta
glavna točka
Svi korisnici osim jednoga su prebačeni na novu Ubiquiti opremu
Zamijenjeni su linkovi između pristupnih točaka sa novim antenama
Odjavljeni su ADSL priključci na školi i uvedeni VDSL priključci na igralištu sa puno većom
brzinom (ukupno 120/20 Mbps)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Održan tečaj u našoj informatičkoj učionici sa 7 polaznika
Izrađen novi Statut Udruge usklađen s novim Zakonom o Udrugama
Nadopunjena je evidencija o članovima sa podacima koje traži zakon
Kupljeno je prijenosno računalo za testiranje rada mreže na terenu
Zamijenjeni su neispravni tvrdi diskovi u serveru summer.ow
Kupljen je i ugrađen klima uređaj u prostoriju udruge
Nabavljena je radna odjeća za aktivne članove udruge s logotipom udruge
Na glavnoj točki na igralištu nabavljen je i postavljen novi RouterBoard
Dobili smo kao donaciju Cisco mrežni preklopnik (donacija od Tihomira Kocijana)
Osigurali smo svima gostima pristup internetu za vrijeme trajanja Orehijade i Međunarodnog
nogometnog turnira NK Croatia Orehovica

4. Izvješće blagajnika za 2015. godinu
Zbog spriječenosti blagajnika udruge, g. Florijana Dodleka, izvještaj je podnio g. Robert Poljak.
U 2015. godini ukupni prihodi iznosili su 45.246,00kn a ukupni rashodi iznosili su 52.670,00kn.
2015. godinu smo započeli s 26.609,00kn, a stanje na dan 31.12.2015. iznosilo je 19.184,00kn.
PRIHODI U 2015.:
•
•
•
•
•
•

42.300,00kn članarine na bankovni račun
2.000,00kn donacija Općina Orehovica
734,00kn pretvaranje CFH u HRK
100,00kn donacija Vincetić Zvonko
100,00kn donacija Velibor Balog
12,00kn bankovna kamata

RASHODI U 2015.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

26.000,00kn aktivna i pasivna mrežna oprema, cijevi, nosači
7.000,00kn održavanje mreže student servis
3.512,00kn laptop
2.863,00kn prsluci, majice i kape
2.834,00kn 2x 4 TB HDD
2.599,00kn pokretna klima
2.050,00kn 2x ADSL priključka
1.650,00kn službeni mobitel
1.000,00kn hrana za godišnju skupštinu
711,00kn PBZ vođenje računa i troškovi transakcija
650,00kn ESET NOD32
1.800,00kn ostalo

5. Izvješće Nadzornog odbora za 2015. godinu
Predsjednik nadzornog odbora, g. Robert Poljak, izvijestio je skupštinu da je nadzorni odbor
pregledao dokumentaciju udruge i da pritom nisu pronađene nikakve nepravilnosti.

6. Rasprava po izvješćima
Nije bilo nikakvih komentara za iznesena izvješća.

7. Prijedlog o iznosu članarine za 2016. godinu
G. Branko Horvat predložio je da članarina ostane ista kao i prošle godine.
•
•
•

•

Godišnja članarina iznosi 600 kn.
Godišnja članarina se može platiti u 12 rata pod uvjetom da se plati unaprijed za svaki
mjesec.
Svakog prvog u mjesecu isključivat će se pristup mreži za članove koji još nisu platili članarinu
za taj mjesec, a svakog 15. i 25. dana u mjesecu korisnici će dobivati podsjetnik o neplaćenoj
članarini.
Plaćanje članarine vrši se isključivo bankovnom transakcijom.

8. Predstavljanje plana rada za 2016. godinu
G. Goran Šestak predstavio je sljedeći plan rada:
•
•
•
•

•
•
•
•

Provođenje projekta „HOT SPOT“ koji je prošao na Općinskom natječaju
Omogućiti vijeću romske nacionalne manjine Internet pristup za nesmetan rad
Postavljanje video nadzora na sportsko-vatrogasnom objektu
Postavljanje pristupnih točaka na sljedećim lokacijama
o Romsko naselje
o Ulica Augusta Cesarca
o Turčišće
Link Čakovec-gorice ili Čakovec-škola, zbog optike
Povezivanje s drugim udrugama
Druženje s drugim Udrugama s područja Općine
Rođendanski bonus za članove

9. Predstavljanje financijskog plana za 2016. godinu
G. Robert Poljak predstavio je sljedeći financijski plan:
Planirani prihodi Udruge u 2016. godini – 80 000,00kn
•
•
•

65.000,00kn članarine
14.000,00kn Općina za projekt HotSpot
1.000,00kn ostale donacije

Planirani rashodi Udruge u 2016. godini – 80 000,00kn
•
•
•
•
•

30.000,00kn troškovi održavanja mreže
15.000,00kn projekt HotSpot
15.000,00kn modernizacija opreme
10.000,00kn nove pristupne točke
10.000,00kn ostalo

10. Usvajanje podnijetih izvješća, prijedloga, Plana rada te Financijskog plana
Glasanjem skupštine dizanjem ruku jednoglasno su prihvaćena sva podnijeta izvješća, prijedlozi i
planovi.

11. Razrješenje starog i biranje novog člana upravnog i nadzornog odbora
Florijan Dodlek razriješen je dužnosti blagajnika.
Robert poljak je razriješen dužnosti predsjednika nadzornog odbora i izabran za novog blagajnika te
člana upravnog odbora.
Nikola Farkaš razriješen je dužnosti člana upravnog odbora i izabran je za člana nadzornog odbora.

12. Riječ gostiju, ostala pitanja, prijedlozi, komentari, razno
Josip Sušec, predsjednik DVD-a Orehovica – podržava druženje između Udruga i postavljanje video
nadzora.
Renato Plaftak, predsjednik Mjesnog odbora Orehovica – predlaže da se ustraje na druženju s drugim
Udrugama na području Općine.
Branko Sušec, predsjednik Općinskog vijeća i predsjednik KUD-a Fijolica iz Orehovice – pohvaljuje rad
Udruge i kaže da malo koja Općina ima takvu Udrugu koja toliko dobrovoljnog rada ulaže u rad
udruge. Predlaže da se kod manifestacije „Orehijada“ izloži reklama ili neki štand od Udruge.
Podsjeća članove da Općina plaća režije Udrugama. Ispred KUD-a se zahvaljuje na internetu kojeg su
mogli koristiti posjetitelji i sudionici „Orehijade 2015“. Predlaže da se kod postavljanja video nadzora
angažira neka tvrtka koja se istim bavi kako bi nam dali dobar savjet.
Zdravko Cvrtnjak, član upravnog odbora NK Croatia Orehovica – pohvaljuje rad Udruge.
Branko Horvat zaključio je skupštinu, zahvalio prisutnima na dolasku te ih pozvao da nastave
neformalno druženje uz jelo i piće.

U Orehovici, 14. veljače 2016.
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