Zápis ze schůze představenstva
klubu Pod-O-Lee
Datum konání: 21.6. 2006, od 19:00
Místo konání: počítačová učebna na bloku C
Prezenční listina:
♦ Tomáš Líbenek, předseda klubu Pod-O-Lee
♦ Peter Ivančík, správce IP konektivity
♦ Miloslav Hůla, správce autority
♦ Maroš Okoš, správce bloku A
♦ Dalibor Klvaňa, správce bloku B
♦ Lukáš Knapp, správce bloku C
♦ Pavel Lysák, správce bloku D
♦ Milan Šilar, správce bloku E
♦ Peter Antolík, správce bloku F
♦ David Holý, správce sportoviště
Hosté:
♦ Richard Kuchár, správce učebny
♦ Luděk Vokáč, vedoucí PR skupiny
Omluveni:
♦ Martina Tkačiková, správce kont a mailu
♦ Jan Kubový, místopředseda klubu Pod-O-Lee

Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola předchozích zápisů
3. Schválení interního předpisu
4. Provoz koleje o prázdninách
5. Úkoly pro správce bloku
6. Otevření PC učebny
7. Závěr

1. Zahájení
T. Líbenek krátce po devatenácté hodině přivítal přítomné a zahájil schůzi v
počítačové učebně na bloku C, jelikož zasedací místnost v menze prochází
stavebními úpravami. T. Líbenek začátkem schůze zkontroloval zápisy z předešlých
schůzí.

2. Kontrola předchozích zápisů
V jednom ze zápisů byl opraven nepřesný údaj o částce na účtu, byl změněn na
částku 140 000,- Kč.
V souvislosti s procházením zápisů narazil T. Líbenek na bod o hudebně na bloku
F. Bude potřeba změřit hluk v místnosti. Musí být proto najata akreditovaná firma.
Po schůzi se dohodlo, že se projdou serverovny, jestli je tam pořádek, jak se
dohodlo na předešlé schůzi.

3. Schválení interního předpisu
T. Líbenek se ptal, jestli má někdo připomínky k internímu předpisu klubu PodO-Lee IP9/2006. Nikdo z přítomných připomínky neměl.
T. Líbenek dal tedy hlasovat o schválení předpisu „Zajištění funkčnosti a rozvoje
aktivit klubu Pod-O-Lee“:
PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 2 hlasů
Interní předpis IP9/2006 byl schválen.

4. Provoz koleje o prázdninách
V serverovnách na bloku D a E není klimatizace. Pokud budou velká horka, měly
by být switche vypnuty, aby nedošlo k přehřívání, které by způsobilo výpadek.
Na bloku F se nachází 4kW klimatizace. D. Klvaňa navrhnul zakoupení webového
teploměru. D. Holý řekl, že by měla probíhat pravidelná kontrola teploty v místnosti
některým ze správců bloků. L. Vokáč oznámil, že tu bude skoro celé prázdniny,tudíž
může kontrolovat serverovnu na bloku D. Pokud by došlo k přehřívání switchů
odpojí i blok E.
P. Ivančík informoval, že si společně s R. Soykou vezmou na starosti skenování
počítačů. Informace o zawormovaných PC pošle P. Ivančík do konference
představenstvo. Odpojování uživatelů od sítě v jeho nepřítomnosti si vezmou na
starost správci bloku.

5. Úkoly pro správce bloků
P. Ivančík připravil seznam úkolů a na schůzi byl dohodnut způsob provedení
a termíny ukončení. V případě, že nastane problém s splněním úkolů, tak se všichni
zařídí dle nově schváleného interního předpisu IP9/2006.
Do 1. 7. 2006:
-

Do 30. 9. 2006:

všichni správci odnesou ze svých serveroven do serverovně na B
nepotřebný materiál (skrutky, úchytky, lišty, krytky, switche,
napájecí kabely, hmoždinky, montážní sady, společné nářadí, barvy,
různé železo a jiný nepotřebný materiál… )
všichni správci si převezmou od Vista skřínky do serveroven
pro všechny netmoduly, K4 mastery a jiné neuživatelské zařízení
natáhnou v serverovnách červené twist kabely a uzavřou racky
na bloku C umístní počítač mimo rack a odnesou ostatní soukromé
věci (židle, deka, …)

blok A :
-

do kumbálu na bloku A zakoupit boxy (6 ks) do regálů
provést úklid A kumbálu (odnést lavici, přemístit věci do
zakoupených boxů)

blok B :
- na bloku B je naplánováno vybourání příčky v kumbálu (pokud se
s tímto začne, termín dokončení do 30. 9. 06) a věci z kumbálu se
přemístí do nového kumbálu na blok C
blok C :
- pro přestěhovaný materiál z bloku B se v zadním kumbálu na bloku C
postaví regál a uloží se tady všechen materiál z ostatních bloků
- spravit kličku - dvířka na racku
- postahování kabelů v serverovně stahovacími páskami
blok D :
- správce dodělá zasedací místnost v menze
blok E :
blok F :

- správce projde hostelové pokoje, kde zůstaly koaxy - strhnout +
proměření neproměřených pokojů
- správce bloku se nabídnul, že napíše projekt na grant pro bundle do
učebny na bloku C pro výuku CNA

Detaily k jednotlivým úkolům zašle P. Ivančík do konference představenstvo.

P. Lysák si připravil seznam úkolů pro všechny správce bloků, které by se měli
splnit do 30.9. 2006 :
- správci zpracují dokumentaci k rackům v serverovně (podle projektu, který již
zpracoval Ľ. Lontoš, vzor bude poslán P. Ivančíkem do konference
představenstvo), dokumentace musí být zpracována v Excelu
- namísto velkých skříní v serverovnách si správci vyzvednou skříňky u D. Holého –
ve sportovišti a staré skříně odnesou do skladu na F
- dále udělají pořádek v serverovnách, vysají prach z racků a switchů, provedou
celkový úklid
blok A :
blok B :
blok E :
blok F :

-

zmontovat rýsovací prkno anebo ho vyhodit na blok F do skladu

-

dá do pořádku veškeré klubové nářadí

-

spravit okno (natřít a udělat ho zavíratelné)

-

spravit okno (natřít a udělat ho zavíratelné), nechat vyměnit prah a
zatěsnit dveře

6. Otevření PC učebny
T. Líbenek oznámil oficiální otevření PC učebny na bloku C. L. Vokáč vytvořil
pro tuto příležitost pozvánky v podobě informačních letáčků. Je očekávána návštěva
rektora ČVUT, ředitele SÚZ, zástupců SU, FEL a strojní fakulty. Je naplánována
prohlídka učebny (se slavnostním přestřižením pásky a přípitku), dále prohlídka
serverovny, zasedací místnosti v menze a sportoviště. Pohoštění hostů se uskuteční
v klubu U Dna. Poslední úpravy v učebně si vezme na starost správce učebny
Richard Kuchár.
Otevření PC učebny klubu Pod-O-Lee bude 26.6. 2006 v 18:00 hod.

7. Závěr
Závěrem se přítomní rozloučili a schůze byla ukončena.
Zapsala: Lenka Zuská
V Praze 21.6. 2006

Schválil: Tomáš Líbenek
Předseda klubu

