Zápis ze schůze představenstva
klubu Pod-O-Lee
Datum konání: 12.3. 2008, od 20:00
Místo konání: klubovna kolejního klubu Pod-O-Lee
Prezenční listina:
♦ Martin Dzurov, předseda klubu Pod-O-Lee
♦ Pavel Lysák, místopředseda klubu Pod-O-Lee
♦ Martina Tkačiková, správce IP konektivity
♦ Jakub Fišer, správce bezpečnosti a news (příchod 20:12)
♦ Lucie Žáčková, správce prezentace a propagace klubu
♦ Robert Vojčík, správce kont a mailu
♦ Libor Hrbek, správce sportoviště
♦ Michal Novák, správce autority
♦ Jiří Wiesenberg, správce bloku A
♦ Michal Sivák, správce bloku B
♦ Vojtěch Zehnálek, správce bloku D
♦ Radek Pupák, správce bloku E
♦ Martin Franěk, správce bloku F
Hosté:

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Michal Klabník, správce PC učebny
Michal Šnajdar, zástupce správce bloku E
Jaroslav Kubinec, zástupce bloku D
Tomáš Líbenek
David Kuneš
Peter Ivančík
Gabriela Kocourková
Martin Záveský

Omluveni:
♦ Jan Šupka, správce bloku C

- počet lidí s hlasovacím právem: 11

Program jednání:
1. Zahájení

2. Info ze Strahova
3. Schválení výročních zpráv 2005 a 2006
4. Schválení odměn a rozpočtu na I. /2008
5. Výjezdní zasedání
6. Výročí klubu POD
7. Návrh na VIP členství pro Miloslava Hůlu
8. Info k PC učebně
9. Závěr

1. Zahájení
M. Dzurov krátce po dvacáté hodině přivítal přítomné a zahájil schůzi.

2. Činnost správců bloků a služeb
- navržení bodu: M. Dzurov
M. Dzurov předal slovo správcům, aby hovořili o své činnosti pro klub od
minulé schůze:

M. Sivák (blok B)
R. Pupák (blok E)

- dokončil výroční zprávu
- sehnal člověka, který bude dělat správce kulečníku.
Stávající stav kulečníku je již neúnosný.
V. Zehnálek (blok D)
- v posledních dnech probíhá na bl. D stěhování nábytku
z bloku F.
P. Lysák (místopředseda) - viz. bod č. 2 info ze Strahova
R. Vojčík (SKAM)
- dělal na serverech Class a NS
------------------------------------------------------20:12 přišel J. Fišer
- počet lidí s hlasovacím právem: 12
J. Fišer (SBAN)
L. Žáčková (SPAPK)
M. Franěk (blok F)

P. Ivančík
M. Tkačiková (SIPK)
M. Novák (SA)
J. Wienserberg (blok A)

- nakonec schůze bude neveřejné info
- dokončila výroční zprávu
- s G. Kocourkovou řešila výběr kapel na akci Mezi bloky
- dnes v 17 hod odpojil internet, kvůli nadcházející
rekonstrukci bloku F, dále komunikace s N. Makulovou
- J. Wienserberg dostal na starost brigádu – předělávání
rozvodů slaboproudu na bl. F – našel si brigádníky
- opravil výroční zprávy, které sepsal M. Dzurov
- řešil DNS
- běžná údržba sítě
- v poslední době řešil především platby uživatelů, poslal
vysvětlující maily postupu platby do klub@pod
- má nového zástupce. Musí ho přidat do konfer.

L. Hrbek (sportoviště)

M. Dzurov (předseda)

- 5 lidí, kteří nechodí na ČVUT má předplaceno
sportoviště
- je v provozu další kamera ve sportovišti (č.5)
- domluva s uklízečkami, budou docházet do sportoviště
na 7:30 ve všední dny
- ve sportovišti je nainstalována nová „hruška“
- dokončil výroční zprávu
- hovořil s N. Makulovou o rekonstrukci bloku F.
Neoficiálně bude provedena částečná rekonstrukce bloku
E (jako doteď na F). Dále na celé koleji Podolí proběhne
redukce lůžek (4L na 3L, 3L na 2L).
- přišla již nová tiskárna do PC učebny - funguje

2. Info ze Strahova
- navržení bodu: M. Dzurov
M. Dzurov informoval přítomné o zavedení poplatků za vypůjčení pračky, kterou
schválil AS ČVUT. Poplatek za 1 cyklus praní v průmyslové pračce 20 Kč/hod, za
každou započatou hodinu zvýšení částky o stejnou výši. Lze zvolit i prací cyklus na
dobu 30 minut, tj. 10 Kč/ 30 min. Toto bude platit od 1.4. 2008.
P. Lysák řekl, že tento systém funguje na Strahově, ale na Podolí je rozdíl v tom, že je
tu jen jeden vratný na 12 praček (na Strahově cca 2-3 pračky na 1 vratného). To může
způsobit přetížení vrátného. Dále sušení prádla probíhá ve stejné místnosti jako
praní.
L. Záčková si myslí, že tento systém dlouho nevydrží především z důvodu přetížení
vrátného. Souhlasila s ní většina představenstva.

3. Schválení výročních zpráv 2005 a 2006
- navržení bodu: M. Dzurov
M. Dzurov na minulé schůzi požádal M. Fraňka, aby zkontroloval výroční zprávy
za r. 2005, 2006. M. Franěk provedl korekturu.
M. Dzurov dal hlasovat o schválení výroční zprávy 2005:
PRO: 10 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 2 hlasů
M. Dzurov dal hlasovat o schválení výroční zprávy 2006:
PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 3 hlasů
Výroční zprávy byly schváleny.

M. Dzurov řekl, že schválené dokumenty zašle do predstavenstva a požádal, aby
byly vyvěšeny na web.

4. Schválení odměn a rozpočtu na I. /2008
- navržení bodu: M. Dzurov
M. Dzurov předložil přítomným návrh odměn, ve stejném znění jako byl na
minulé schůzi. Poté započala diskuze na téma odměny, zejména o sporné položce
správce sportoviště. Tato diskuze započala otázkou P. Ivančíka (směřována L.
Hrbkovi): Proč jsi dělal ty věci, které jsou vypsané v odměnách? L. Hrbek mu
odpověděl, že vypsal zejména věci, co nejsou standartní pro správce sportoviště
(nadstandart – např. trenérské kurzy). Navržená částka 10 tis. Kč přiznává, že je
nadsazená, ale i tak by se ohodnotil na odměnu 6 – 8 tis. Kč. Samozřejmě, že je
v klubu aby se naučil novým věcem, ale po roce, když už není dále nic nového k
učení se stane z práce rutina. M. Tkačiková se ptala na věci, které jsou pro něj
nadstandartní? L. Hrbek argumentoval „nastavení startovací laťky“ – předání
sportoviště po bývalém správci L. Tláskalovi . Pro L. Hrbka, to byl startovací můstek
a chtěl, aby se věci daly do pořádku. Poté pracoval i na nadstandartu a ne jen na
rutinním provozu sportoviště.
M. Dzurov si myslí, že částka odměn kolem 50. tis. Kč ještě není tak vysoká.
T. Líbenek přispěl do diskuze svým názorem, že klub je nezisková organizace, která
netvoří zisk – proplácením odměn ve větší výši by již vrhalo jiné světlo na klub POD
– byl by povědomě řazen do komerční sféry a to jistě představenstvo nechce.
P. Lysák souhlasí s T. Líbenkem, myslí si že náhrady (odpuštění netu a sportoviště)
jsou adekvátní odměna pro pracující členy.
M. Dzurov v dokumentu odměn snížil částku 10 tis. Kč na 5 tis. Kč (forma poukazů)
– u položky správce sportoviště L. Hrbka.
M. Dzurov dal hlasovat o schválení navržených odměn ve formě peněžní části – viz.
dokument odměny na platební období I. /2008 :
PRO: 5 hlasů, PROTI: 6 hlasů, ZDRŽEL SE: 1 hlasů
Dokument nebyl schválen.
M. Dzurov vyzval ty, kteří hlasovali proti schválení odměn, aby vyjádřili svůj názor
na danou věc. L. Žáčková řekla, že psala do mail. konference, že nebude hlasovat pro
odměny, které budou nad 2000 Kč pro jednotlivce. M. Tkačiková řekla, že L.
Hrbkova odměna je neúměrná vůči odměně předsedy klubu POD. (pozn. předseda
měl navrženy 4 tis. Kč). Dále J. Fišer a L. Žáčková nesouhlasili se zpětnými
odměnami pro televizory z bloku F. Dělali za ně práci – po rekonstrukci bl. F.
M. Dzurov ještě sdělil přítomným, že přidají k odměnám R. Malotu. (Ozval se mu PR
manager SU a požádal o odpuštění platby za síť pro R. Malotu, z důvodu práce pro
SU). Snížil svou odměnu o 1 tis. Kč. Dále snížil odměnu L. Hrbkovi na 4 tis. Kč.

M. Dzurov dal hlasovat o schválení navržených odměn ve formě peněžní části ve
výši 15 900 Kč – viz. dokument odměny na platební období I. /2008 :
PRO: 7 hlasů, PROTI: 3 hlasů, ZDRŽEL SE: 2 hlasů
Dokument byl schválen.
------------------------------------------------------21:06 odešel R. Vojčík
- počet lidí s hlasovacím právem: 11
Dále M. Dzurov sepsal požadavky správců zaslaných do mail. konference do
dokumentu rozpočet na období I. /2008. Navržený rozpočet byl ve schodku cca 216
tis. Kč. Proto tento dokument začal s přítomnými procházet a škrtat položky:
SPAPK – L. Žáčková řekla, ať se škrtne kamera a nákup pípy (+chladící
příslušenství+kompresor cca 20 tis. Kč). U pípy není domyšlen především systém
půjčování a její údržby. Prozatím tedy nákup nebude realizován. Částku na PR
provoz L. Žáčková obhájila (nákup reklamního materiálu, výroba letáčků na
propagaci klubu POD při nástupu lidí na kolej atd.).
PC Učebna – snížena na polovinu položka „šuplík na PC + lyžiny“ druhá část peněz
bude navrhnuta do příštího semestru.
Sportoviště – snížena částka na 20 tis. na „semináře a kurzy“, dále u rádia do masérny
(na 2 tis. Kč). Škrtnut posilovací stroj na „roznožování-snožování“ (37 tis. Kč),
snížena částka u „údržba lezecké stěny“ na 3 tis. Kč. Vyškrtnuto „Tatami puzzle“ (55
tis. Kč). Tatami je poškozeno z důvodu vytopení menzou. Bude projednáno
s vedením SÚZ.
SIPK – snížena částka u „server IP6GW“ na 90 tis. Kč. Škrtnuta položka „záložní
optika pro blok F“ ( 40 tis. Kč ).
SKAM – snížena částka u „server NS“ na 90 tis. Kč
SA – snížena částka u „server PO“ na 90 tis. Kč
Blok E – škrtnuta celá položka týkající se obnovy kulečníku – podat návrh do 6 Kč
fondu
Předseda – u položky „Výjezdní zasedání“ částka snížena na 20 tis. Kč a dále u
„provozní režie“ na 10 tis. Kč. Přidána schválená částka na odměny: 15 900 Kč.
Bloky – na návrh správců bloků byla přidána položka „ Provozní materiál na bloky“
ve výši 12 tis. Kč

M. Dzurov dal hlasovat o schválení rozpočtu na I./2008 ve výši 734 520 Kč se
schodkem 34 520 Kč:
PRO: 11 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů
Rozpočet byl schválen.

5. Výjezdní zasedání
- navržení bodu: M. Dzurov
M. Dzurov řekl, že na výjezdní zasedání klubu POD se pojede v termínu 11. – 13. 4.
08. do Špindlerova Mlýnu. Bude opět nějaké školení – forma teambuildigu.
Ze strany přítomných ale přišla námitka, jestli by se výjezdní zasedání
nemohlo konat na nějakém dostupnějším místě (cca do 100 km od Prahy).
Určitě by pak byla větší účast. Někteří přítomní vyjádřili nesouhlas s
navrhovaným termínem - existují termíny, na které je přihlášeno více
lidí z představenstva. M. Dzurov na tuto připomínku reagoval tím, že na
termín 11-13.4 je přihlášeno o jednoho člověka více, než na zbylé
relevantní termíny. T. Líbenek navrhl objekt Strnadovský mlýn. M. Dzurov
zváží a dá vědět změnu místa popř. i změnu termínu.

6. Výročí klubu POD
- navržení bodu: L. Žáčková
L. Žáčková se zeptala přítomných, jak si představují oslavu výročí 10 let od založení
klubu. Jestli budou přizvání jen stávající funkcionáři, bývalí členové představenstva
(VIP), nebo jestli se to pojme jako oslava klubu jako celku – akce na Podolí pro
všechny členy klubu? M. Dzurov zamýšlel oslavu právě pro okruh lidí
z představenstva a VIP. Konání nejlépe v nějaké restauraci.
L. Žáčková přijme od ostatních nápady na dobrou restauraci se salonkem pro cca 30
lidí. Detaily domluví s M. Dzurovem. Termín konání akce bude řečen dopředu. M.
Dzurov řekl, že by se akce mohla uskutečnit do měsíce.
------------------------------------------------------21:55 odešel P. Lysák
- počet lidí s hlasovacím právem: 11

7. Návrh na VIP členství pro Miloslava Hůlu
- navržení bodu: M. Tkačiková
M. Tkačiková předala slovo P. Ivančíkovi. P. Ivančík navrhnul M. Hůlu jako VIP
člena klubu POD. Hovořil o zásluhách M. Hůly pro klub - především v oblasti
síťové. Z těchto důvodů by si zasloužil členství VIP.

M. Dzurov dal hlasovat o přidání Miloslava Hůly mezi VIP členy klubu POD:
PRO: 11 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů
Návrh byl schválen.
------------------------------------------------------22:18 odešel L. Hrbek
- počet lidí s hlasovacím právem: 10

8. Info k PC učebně
- navržení bodu: M. Klabník
M. Klabník měl připraveny tři body k učebně. Prvním byla otázka, kde se nachází
klopový mikrofon (je potřeba při přednáškách v učebně). L. Žáčková ho má u sebe,
dodá mu ho. Dále M. Klabník se zeptal, kde se nachází UPS do učebny. Je u M.
Tkačikové.
Poslední bod se týkal jeho návrhu poslaného do mail. konference predstavenstvo. Jde
o zprostředkování vypůjčování odborných časopisů (s PC tematikou). Časopisy by
byly v učebně přístupné k vypůjčení pro uživatele učebny. Zeptal se, co na jeho
nápad říkají ostatní. M. Dzurov řekl, že to není špatný nápad, ale vidí problém
v systému půjčování knih či časopisů. M. Klabník musí dát nějaký návrh, jak toto
vyřešit.

9. Závěr
Schůze byla ukončena ve 22:22.
Zapsala: Lenka Zuská
V Praze 14.3. 2007

Schválil: Martin Dzurov
Předseda klubu

