Zápis ze schůze představenstva
klubu Pod-O-Lee
Datum konání: 30. 3. 2005, od 20:00
Místo konání: Místnost nad vrátnicí koleje Podolí
Prezenční listina:
♦ Tomáš Líbenek, předseda klubu Pod-O-Lee
♦ Martin Hawelka, místopředseda klubu Pod-O-Lee
♦ Peter Ivančík, správce IP konektivity
♦ Miloslav Hůla, správce autority, správce bloku E
♦ Roman Soyka, bezpečnostní agent
♦ Tomáš Fejfar, správce bloku B
♦ Dalibor Klvaňa, správce bloku C
♦ Katarína Machálková, správce bloku D
♦ Josef Hasman, správce bloku F
♦ David Holý, správce sportoviště

Omluveni: T. Kaprálek
Hosté:

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Info k bloku C
Projednávání rozpočtu
Služby, správci a zástupci
Nové interní předpisy
Body navržené P. Ivančíkem
Bod navržený M. Hůlou
Závěr

1. Zahájení
Tomáš Líbenek krátce po 20. hodině zahájil schůzi a přivítal přítomné.

2. Info k bloku C
Prohlídku bloku C přiblížili D. Holý a M. Hawelka, kteří se tam spolu byli
podívat při kolaudaci bloku. Přítomné informovali hlavně o tom, jak vypadá
serverovna a zasíťování bloku, přípravy na kamerový systém a vstup na karty. T.
Líbenek nebyl s informacemi příliš spokojen a vyjádřil se v tom smyslu, že příště už
budou podobná jednání ze strany klubu nekompromisní. Pro jistotu se ale zajde na
blok C sám podívat a zjistit skutečný stav předem dohodnutých věcí.
V suterénu je zřejmý problém s vlhkým zdivem, a tak je stále otázkou, jestli
klub využije tyto místnosti. O pronájmu se s vedením SÚZ ještě nejednalo. Padl zde
návrh na uspořádání schůzky mezi klubem, studenty a ředitelem SÚZ p. Zmrzlíkem,
kde by se mohly vyřešit otázky týkající se pronájmu, kartových vstupů a další.
Schůzka by se konala zde na Podolí.
Podle informací D. Holého a M. Hawelky by se studenti měli začít na blok C
stěhovat asi 11. dubna.
V souvislosti s problémy s počítačovou sítí, které se nedávno vyskytly
v menze, se opět řešila otázka jejího spravování klubem. Klub má zájem s tímto
vypomáhat a případně i spolupracovat s firmou, která se o počítačové výbavení
SÚZu zde na Podolí stará. Také tato otázka by měla být prodiskutována s vedením
SÚZ.
D. Holý na začátku diskuze upozornil, že p. Zmrzlík mu nabídl možnost
umístění tří kartových čteček zde v areálu kolejí. V tomto bodě však není vše zcela
jasné a jednání o kartových vstupech na koleji Podolí nadále pokračují.

3. Projednávání rozpočtu
T. Líbenek rozdal přítomným návrh rozpočtu na příští pololetí. Následně se
projednávaly jednotlivé body a požadavky. P. Ivančík navrhnul některé úpravy
v položkách týkajících se nákupu hardwaru.
Dále se probíral návrh I. Novakova (nebyl přítomen) na projekt, který by
vyžadoval nemalé finanční přispění. S velkým ohlasem se ale nesetkal, a tak se s ním
v tomto rozpočtu zatím nebude počítat.
Posledním, kdo nestihl včas poslat své požadavky, byl D. Holý, proto je
přítomným přednesl. Posilovnu by rád obohatil o nový posilovací stroj. To by si ale
vyžádalo mnohatisícovou investici, takže nakonec sám uznal, že se spíše pokusí
prosadit financování stroje například z „čtyřkorunového fondu“ s kterým disponují
samosprávy. Dál by rád zakoupil drobné pomůcky pro aerobik a nějaké finance by
chtěl vynaložit na uspořádání nějaké sportovní akce na koleji.
Rozpočet byl upřesněn a na další schůzi se předpokládá jeho schválení.

4. Služby, správci a zástupci
V tomto bodě se řešilo již několikrát opakované téma. Předseda klubu T.
Líbenek obdržel od přítomných správců seznam služeb, o které se starají. Znovu
zopakoval, že je nezbytné, aby si správci našli kompetentní zástupce, kteří by byli
schopni je alespoň částečně ale přitom plně nahradit. Vypadá to, že bude vytvořen
určitý informační systém, který bude obsahovat rady a návody, jak se postarat o
nějakou službu, jak řešit možné problémy atd. Velkým problémem je podle
přítomných malý počet studentů, kteří se umí orientovat v těchto velmi
specializovaných oblastech. Situace kolem služeb a nových lidí se bude řešit
postupně a dlouhodobě. T. Líbenek také upozornil, že je potřeba seznam služeb a
informace k nim umístit na webové stránky, aby se dostaly k co nejvíce uživatelům.

5. Nové interní předpisy
Vzniká nový v pořadí 8. interní předpis „Pravidla pro užívání klubových
uživatelských služeb“. Jeho návrh sestavil P. Ivančík a D. Klvaňa. Předsedovi klubu
se velmi líbil a přítomní navrhli pouze drobné změny. Takže předseda klubu T.
Líbenek dal rovnou přítomným hlasovat o jeho přijetí. Výsledek je následující:
Usneseni: Představenstvo klubu schvaluje interní předpis IP8/2005 „Pravidla pro
užívání klubových služeb“.
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nový interní předpis byl schválen.
Poté se projednával další interní předpis, jehož návrh připravil T. Funda,
koordinátor projektu FreeFTP. Pravidla pro využití nového share ale nebyla tak
propracovaná jako předchozí návrh, proto M. Hawelka toto dořeší.
Připravují se také interní předpisy o VIP členství, o projektech a o nákupech.
T. Líbenek se vezme na starost přípravu IP o projektech, M. Hawelka předpis o VIP
členství a D. Klavaňa se nabídnul, že sestaví IP o nákupech.

6. Body navržené P. Ivančíkem
Správce P. Ivančík navrhnul k projednání některé další body.
Podal návrh na využití serveru home.pod.cvut.cz pro uživatele a některé
služby. Po přesunutí proxy na jiný server bude možné home nabídnout jako
uživatelský server členům klubu. V souvislosti s tím byl také schválen již výše
zmíněný interní předpis, který navrhnul rovněž P. Ivančík. Ten dále informoval

představenstvo o tom, že dojde ke zrušení služeb, které jsou bez podpory SSL a
vyžadují autentizaci.
Následně hovořil o tom, že některé weby zůstaly po odchodu studentů
z koleje bez správců. Proto navrhnul jejich uzamknutí do té doby, než se najde nový
správce. Předseda klubu T. Líbenek se ujme projektového serveru
projekty.pod.cvut.cz
Dalším bodem byl seznam uživatelů v DUSPS. P. Ivančík upozornil ostatní,
že v tomto seznamu je příliš mnoho mrtvých uživatelských kont a doporučil jejich
smazání. Členové představenstva s tímto souhlasili za podmínky, že data budou
zálohována.
Na závěr P. Ivančík informoval o tom, že v polovině března žádal správce
bloku B T. Fejfara o odpojení uživatelů desítkových síťovek do konce měsíce. Nestalo
se tak, proto chtěl na správci bloku B vysvětlení. Podle T. Fejfara se na tom údajně
pracuje a s P. Ivančíkem se nakonec dohodli, že dotčení uživatelé budou nejpozději
do desátého dubna odpojeni.

7. Bod navržený M. Hůlou
Správce autority M. Hůla informoval ostatní o tom, že nový DUSPS je z velké
části hotov a požádal ostatní o zahájení testování této nové verze.

8. Závěr
Závěrem se přítomní navzájem rozloučili a rozešli se za svými povinnostmi.
Datum příští schůze bylo stanoveno na příští středu.

Zapsala: Jana Fojtů
V Praze 5. 4. 2005

Schválil: Tomáš Líbenek
Předseda klubu

