Zápis ze schůze představenstva
klubu Pod-O-Lee
Datum konání: 6.3. 2007, od 20:00
Místo konání: klubovna kolejního klubu Pod-O-Lee
Prezenční listina:
♦ Pavel Lysák, předseda klubu Pod-O-Lee
♦ Martina Tkačiková, správce IP konektivity (příchod 20:25)
♦ Miloslav Hůla, správce autority (příchod 20:30)
♦ Robert Vojčík, správce kont a mailu
♦ Luděk Vokáč, správce prezentace a propagace klubu
♦ Jan Jaroš, správce bloku A (odchod 21:05)
♦ Michal Sivák, správce bloku B
♦ Lukáš Knapp, správce bloku C (příchod 20:25)
♦ Roman Tarageľ, správce bloku D
♦ Milan Šilar, zástupce bloku E
♦ Martin Dzurov, zástupce správce bloku F
♦ Lubomír Tláskal, správce sportoviště
Hosté:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Naděžda Makulová, vedoucí koleje Podolí
Martin Půlpitel (příchod 21:00)
Peter Ivančík, zástupce správce IP konektivity
Zdeněk Neusser, zástupce správce bloku A (zastupoval J. Jaroše od
21:05)
Tomáš Líbenek
David Holý
Dalibor Klvaňa
Richard Kuchár, správce PC učebny
Vojtěch Zehnálek, zástupce správce bloku D
Petr Janský
Jakub Fišer (příchod 20:55)
Michal Novák
Lukáš Frélich
Ondřej Karolík

Omluveni:
♦ František Molnár, správce bloku E
♦ Peter Antolík, správce bloku
- počet lidí s hlasovacím právem: 9
Program jednání:
1. Zahájení
2. Činnost správců bloků a služeb
3. Plán oprav na koleji
4. Rekonstrukce bloku F
5. Kartový systém
6. Ubytování - domovní řád
7. Trestanci
8. Kontrola minulého zápisu
9. Diskuze nad emailem od Radka Šalomona
10. Čtení konference predstavenstvo@pod M. Půlpitlem
11. Jednání s vedoucím menzy p. Svobodou
12. Nový rack na bloku B
13. Výroční zprávy
14. Dokumentace k racku na bloku C
15. VIP členové klubu POD
16. Funkce bezpečnostního agenta
17. Stav optiky na bloku C a F, měření optiky
18. Odpouštění členských příspěvků
19. Závěr

1. Zahájení
P. Lysák krátce po dvacáté hodině přivítal přítomné a zahájil schůzi.
Začátkem schůze také přivítal nově zvoleného správce bloku B Michala Siváka.

2. Činnost správců bloků a služeb
P. Lysák vyzval správce, aby se vyjádřili ke své činnosti za období od minulé
schůze:
J. Jaroš (blok A)
M. Sivák (blok B)
L. Knapp (blok C)

- upozornil na utrženou kliku u vchodových dveří bloku A
- pak hovořil za kolejní skupinu - nejsou míče na sport
- pracoval na nástěnkách
- nepřítomen

R. Tarageľ (blok D) - chod na bloku D - vše v pořádku
M. Šilar (blok E)
- převzali si nářadí
M. Dzurov (blok F) - nákup nářadí pro HW skupinu
P. Ivančík (SIPK)
- má na starost projekt Wifi - v nejbližší době bude jeho realizace
R. Vojčík (SKAM) - dělal úpravy a konfigurace mailů
L. Vokáč (SPAPK) - práce na výroční zprávě za rok 2005
L. Tláskal (sportoviště) - havárie ve sportovišti - odstraňování následků zatopení
R. Kuchár (PC učebna) - čeká se na doprogramování DUSPSu

3. Plán oprav na koleji
P. Lysák předal slovo N. Makulové. N. Makulová sdělila přítomným, že kolej
potřebuje následující opravy:
1) kontrola a provedení izolace ÚT
- jednání o kalkulaci
2) bl.A, B – opravy teras
- změna kalkulace s ohledem na rozsah a navýšení cen ve stavebnictví
3) bl. A – stará kotelna
- info: v suterénu bloku A již není voda, na kterou upozornil J. Jaroš, byla
odčerpána
4) bl.B – suterén
Opadaná omítka, vlhkost stěn – jedná se o náročnou opravu, otázka zajištění
finančních prostředků – v jednání na vedení SÚZ
5) bl. D - zdrsnění dlažby
- ekonomického hlediska nevýhodné, výsledný efekt s ohledem na kvalitu
dlažby nejistý.
6) oprava střech po vichřici
- je postupně realizováno.
7) oprava komínů – správní budova
- nyní jednání o kalkulaci
8) bl. D
- tento týden budou zahájeny malířské práce - chodby + schodiště
9) bl. A, B výměna - oprava střešních oken
- nyní jednání o kalkulaci
10) bl. E -koupelny
- s ohledem na plánovanou rekonstrukci bloku pouze realizace drobných
zednických oprav, výměna zčernalých zrcadel – dle výše nákladů
11) oprava požární nádrže
- nejedná se o bazén, ekonomické hledisko oprav na základě posouzení stavu
po vypuštění vody, desinfekce v rámci provozních nákladů koleje
12) vodovodní řad
- při realizaci nového přívodu vody k bl. B došlo ke 2 haváriím na rozvodu
vody, které nebylo možno předvídat, tedy ani včas informovat studenty o
uzavření přívodu vody. Pokud by v budoucnu došlo k havárii – je již
vybudováno náhradní odběrní místo mezi bl. B a C. Ředitel SÚZ ing. Zmrzlík

přislíbil potřebné finanční prostředky na zahájení části oprav, celková oprava
řadu spadá do investičních prostředků.
13) oprava hřiště I a II.
- závisí na počasí – podmínka sucho a stabilní teplota nad 8°C, u hřiště mezi A a
B je nutno opravit asfalt po výkopu vody – bude provedeno tento týden v
pátek
-------------------------------------------------------------20:25 přišel Lukáš Knapp a Martina Tkačiková
- počet lidí s hlasovacím právem: 11
----------------------------------------------20:30 přišel Miloslav Hůla
- počet lidí s hlasovacím právem: 12

4. Rekonstrukce bloku F
N. Makulová informovala P. Lysáka a T. Líbenka o schůzce, která proběhne
8.3.2008 v 9:00 na Rektorátě ČVUT. Bude se zde schvalovat projektová dokumentace
- rekonstrukce bloku F. P.Lysák a T.Líbenek se schůzky zúčastní.
Veškeré podněty klubu POD byly zaneseny do projektu. Přesný termín zahájení
rekonstrukce (předpoklad léto 2007) bude stanoven po ukončení výběrového řízení,
včetně vydání stavebního povolení - mají své procedurální záležitosti. Stěhování
studentů závisí na kapacitě a termínu zahájení rekonstrukce. Po rekonstrukci dojde
ke snížení ubytovací kapacity i ceny za ubytování.

5. Kartový systém
N. Makulová hovořila o tom, že i nadále dochází k poškozování dveří s
instalovaným kartovým systémem. Z grantu bylo uhrazeno na jeho instalaci 270 tis.
Kč. Další náklady na jeho provoz a instalaci nových dveří hrazené SÚZ činí 233 tis.
Kč. Současné vstupní dveře na F - nelze použít jako boční na D nebo E, rozměrově
totiž neodpovídají. Bylo by nutno je materiálově doplnit. Repase dveří na bloku A a
B zatím není plánováno.

6. Ubytování - domovní řád
N. Makulová sdělila, že je nyní možnost rezervací pokojů na léto. Dále
informovala, že bude zprovozněn hostel - z toho plyne sestěhování některých
studentů na pokojích.
a) domovní řád:
- N. Makulová dále hovořila o porušování domovního řádu ze strany studentů.
Dochází i nadále k jeho porušování – t.č. nepořádek na chodbách ( bl. C)

kuchyňky. Dále se především jedná o neoprávněné používání hasičských
přístrojů. Na doplnění has. přístrojů byla vynaložena částka 98 tis. Kč, jejich
poškozování je závažným porušením platných předpisů o bezpečnosti.
b) kontroly pokojů:
- budou probíhat kontroly pokojů, kde se připlácí za volné lůžko - aby se zabránilo
neoprávněnému bydlení lidí na koleji.
c) doručování pošty
- doporučené dopisy, tj. dopisy do vlastních rukou, nebo zásilky v podobě balíku
nesmí vrátné přebírat.
d) úklid hřišť
- je potřeba uklidit hřiště mezi blokem A a B - jsou trestanci? L. Knapp dodá N.
Makulové trestance na vykonání úklidových prací.
e) lavičky
- lavičky budou k dispozici od prvního jarního dne. J. Jaroš upozornil na poškození
některých laviček.
f) nábytek
- kolej Podolí dostane od SÚZu dotace na nový nábytek. Info: všechny stoly a židle
ještě nejsou rozebrány.
g) sportoviště
- čeká se na proschnutí žíněnek, pokud by byly trvale poškozeny, je potřeba
koupit nové. N. Makulová se ptala, co s kobercem, který byl ve sportovišti?L.
Tláskal řekl, si to vezme na starost a koberec předá některému ze studentů
k osobnímu použití.
Vytopení sportoviště - z kanceláře menzy. Ing. Zmrzlík odsouhlasil finanční
prostředky na opravu posilovny - koberec, vymalování, revize elektro. L.
Tláskal na poškozený strop v prostoru WC. N. Makulová přidá do oprav.
h) hostel - letní ubytování
- provoz hostelu bude zahájen dříve - ještě před začátkem prázdnin. Sestěhování
studentů bude probíhat obvyklým způsobem. Bude ještě dořešeno s Vedením
SÚZ.
i) vstupy
- do prostorů, kde je zvláštní režim (výměníky apod.) je vstup pouze v doprovodu
údržby či jiného pracovníka SÚZ
j) smlouva na úržbu PC SU - SÚZ
- smlouva je podepsána
k) předávání informací
- předávání informací - havárie apod. do sítě POD není operativní. Vedoucí koleje
požádala o zvážení jiné varianty, než je dosavadní.
------------------------------20:55 přišel Jakub Fišer

7. Trestanci
P. Lysák kontroloval, zda je splněn úkol doplnění trestanců do adresáře
adminsdocs. Chybí dopsat trestanci za blok F. P. Lysák se zeptal, do kdy bude splněn
úkol? Za blok F - M. Dzurov odpověděl, že vše bude doplněno do 11. 3. 07.
J. Jaroš informoval, že dodělal excelovský soubor na Home, týkající se trestanců. Lze
sem napsat, co který trestanec vykonával za práci - pro lepší zpřehlednění.
M. Šilar navrhoval samostatný list (v programu) pro každý blok. Toto ještě nebylo
dořešeno.
--------------------------------21:00 přišel Martin Půlpitel

8. Kontrola minulého zápisu
P. Lysák začal procházet zápis z minulé schůze.
Chtěl dořešit bod z minulé o přeposílání emailů do konference klub@pod.cvut.cz.
P. Lysák se ptal, kdo se postará o emaily, které zasílá N. Makulová - za SÚZ. J. Jaroš
pověří úkolem někoho z kolejní skupiny.
-----------------------------21:05 odešel Jan Jaroš
- počet lidí s hlasovacím právem 12
P. Lysák dal hlasovat o schválení zápisu z 21.2. 2007:
PRO: 11 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 1 hlasů
Zápis byl schválen.

9. Diskuze nad emailem od Radka Šalomona
V tomto bodě vyzval P. Lysák přítomné, aby zde zůstali jen členové
představenstva klubu POD a ostatní opustili místnost.
Poté, co zůstali jen členové představenstva, se jednalo o interní věci klubu. Z ní
vyplynulo, že M. Pulpitel by se měl chovat tak, aby neporušoval stanovy Studentské
unie a dostal důrazné napomenutí od předsedy P. Lysáka.

10. Čtení konference predstavenstvo@pod M. Půlpitlem
M. Půlpitel zažádal o čtení konference predstavenstvo@pod.cvut.cz do té doby
než bude zvolen nový místopředseda klubu POD.

P. Lysák dal hlasovat o čtení mailové konference predstavenstvo@pod.cvut.cz
Martinem Půlpitlem do doby než bude zvolen nový místopředseda klubu POD:
PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 3 hlasů
Návrh byl schválen.

11. Jednání s vedoucím menzy p. Svobodou
L. Vokáč podal info ze schůzky s p. Svobodou - vedoucím menzy. Projednávalo
se hlavně vytopení sportoviště, které pravděpodobně způsobil zaměstnanec menzy.
Panu Svobodovi bylo navrhnuto, že může číst podolské news - konkrétně rubriku
news.kolej. Zřízení přístupu na klubové news zprostředkuje R.Vojčík - do 13.3. 2007.

12. Nový rack na bloku B
Dále proběhla diskuze o dodělání serverovny na bloku B. Michal Sivák chce tuto
akci dokončit do Velikonoc. (8.4.2007)

13. Výroční zprávy
L. Vokáč dodělává výroční zprávu za rok 2005. Řekl, že jí dodá do termínu. Dále
si vezme na starost výroční zprávu za rok 2006. S touto zprávou mu pomůže
P.Lysák. Termín bude do 1. 4. 2007.

14. Dokumentace k racku na bloku C
L. Knapp dodal den před schůzí dokumentaci k racku na blok C. P. Ivančík mu
připomněl, že jsou zde ještě nějaké chyby a ty je nutno opravit.
P. Lysák se zeptal, kdy bude hotova kompletní dokumentace k síti na Podolí. M.
Tkačiková odpověděla, že to bude hotovo do konce roku 2007.

15. VIP členové klubu POD
P. Ivančík navrhnul na post VIP klubu POD bývalé členy představenstva, nebo
lidi, kteří se podle něj svou prací výrazně zasloužili o rozvoj klubu POD. Navrhnul
Dalibora Klvaňu, Ľuboše Lontoše, Jana Jerie. Dále nebylo odhlasováno VIP členství
T. Líbenkovi.
P. Lysák dal hlasovat jednotlivě o udělení VIP členství klubu POD
- Ľuboši Lontošovi:
PRO: 9 hlasů, PROTI: 1 hlasů, ZDRŽEL SE: 2 hlasů
Schváleno.

-Janu Jerie:
PRO: 8 hlasů, PROTI: 1 hlasů, ZDRŽEL SE: 3 hlasů
Schváleno.
- Daliboru Klvaňovi:
PRO: 11 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 1 hlasů
Schváleno.
- Tomáši Líbenkovi:
PRO: 12 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů
Schváleno.

16. Funkce bezpečnostního agenta
P. Ivančík navrhnul novou funkci do představenstva klubu POD. Jednalo by se o
bezpečnostního agenta. Je to z důvodu rozdělení práce mezi síťové správce. Na
funkci bezpečnostního agenta má P. Ivančík jednoho zájemce.
Rozproudila se debata, zda je dobré rozšiřování představenstva. L. Tláskal, řekl,
že v budoucnu stejně bude třeba rozdělit funkce mezi více lidí, např. v případě
síťových správců. Tento názor sdílelo více přítomných. V současné době práci,
kterou provozují síťoví správci rozumějí pouze oni sami. Po jejich odchodu bude
těžké se dostat na jejich úroveň, pokud nebudou mít adekvátní nástupce.
P. Ivančík se zeptal několika správců, co si myslí o zavedení funkce
bezpečnostního agenta:
R. Vojčík - myslí, že by se služby měli rozdělit mezi více lidí
Z. Neusser - dal za příklad D. Kuneše, který nemá hlasovací právo, ale taky pracuje
pro klub. Chtěl tím poukázat, že by si pak mohl každý říct o hlasovací právo,
když dělá nějakou práci pro klub. A rozšiřování klubu je pak neúnosné.
M. Sivák - rozšíření představenstva o funkci bezpečnostního agenta by mohlo ulehčit
práci síťovým správcům v oblasti bezpečnosti sítě.
M. Hůla - je pro funkci bezpečnostního agenta. Řekl, že nyní zaučuje svého nového
nástupce ve funkci správce autority.
D. Kuneš - až odejdou stávající síťoví správci, bude potřeba hodně lidí, aby by se
udržel stav sítě, který nyní běží.
P. Lysák navrhnul představenstvu, aby si promysleli, zda je funkce
bezpečnostního agenta potřebná a toto bude dořešeno na výjezdním zasedání klubu.

17. Stav optiky na bloku C a F, měření optiky
P. Ivančík požádal správce (zástupce) bloku C a F aby se v nejbližší době sešli a
dali vědět, co je potřeba opravit v síťové části. Správci dají do příští schůze vědět.
M. Tkačiková požádala správce bloků, aby změřili optiku směrem k serverovnám na
jejich blok (vzdálenost). P.Ivančík podá vysvětlení kudy vede optika u každého
bloku.
Termín splnění do 3 týdnů od této schůze.

18. Odpouštění členských příspěvků
P. Lysák požádal správce aby poslali návrhy na odpouštění členských příspěvků.
Bude projednáno na výjezdním zasedání.

19. Závěr
Schůze byla ukončena ve 22:55.
Zapsala: Lenka Zuská
V Praze 6.3. 2007

Schválil: Pavel Lysák
Předseda klubu

