Zápis ze schůze představenstva
klubu Pod-O-Lee
Datum konání: 18.6. 2008, od 20:00
Místo konání: klubovna kolejního klubu Pod-O-Lee
Prezenční listina:
♦ Tomáš Líbenek, pověřený předseda klubu Pod-O-Lee prezidentem SU
♦ Martina Tkačiková, správce IP konektivity
♦ Robert Vojčík, správce kont a mailu
♦ Adam Dušek, správce bezpečnosti a news
♦ Martin Dzurov, správce sportoviště
♦ Martin Záveský, správce prezentace a propagace klubu
♦ Michal Novák, správce autority
♦ Jiří Wiesenberg, správce bloku A (příchod 20:48, odchod 21:32)
♦ Michal Sivák, správce bloku B
♦ Dušan Hrušťák, zástupce správce bloku C
♦ Vojtěch Zehnálek, správce bloku D
♦ Michal Šnajdar, zplnomocněný zástupce správce bloku E
♦ Martin Franěk, správce bloku F
Hosté:

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Peter Ivančík, zástupce SIPK
Filip Beláň, zástupce správce bloku B
Veronika Langerová, zástupce správce bloku F
Gabriela Kocourková, zástupce SPAPK
Naděžda Makulová, vedoucí koleje Podolí (příchod 20:40)
Petr Voldán (příchod 20:11)
Radek Pupák
David Holý (příchod 20:20)
Lucie Žáčková
Jakub Fišer
Milan Šilar

Omluveni:
-

počet lidí s hlasovacím právem: 12

Program jednání:
1. Zahájení
2. Info z voleb na správce bloku E
3. Volba předsedy klubu POD

4. Nový vedoucí kolejní skupiny
5. Schválení zápisů z minulých schůzí
6. Činnost správců bloků a služeb
7. Termín příští schůze
8. Info od vedoucí koleje
9. Venkovní půjčování her Podolí
10. Přípravy na akci Prvák
11. Závěr
12. Příloha

1. Zahájení
T. Líbenek krátce po dvacáté hodině přivítal přítomné a zahájil schůzi.

2. Info z voleb na správce bloku E
- navržení bodu: T. Líbenek
T. Líbenek předal slovo předsedovi volební komise M. Fraňkovi. M. Franěk
informoval, že vzhledem k tomu, že byl pouze jediný kandidát na post správce bloku
E. Kandidát byl zvolen jedním (svým) hlasem.
Novým správcem bloku E se stal Josef Šín. Bohužel se nemohl dostavit na dnešní
schůzi, proto zplnomocnil M. Šnajdara, jako svého zástupce.

3. Volba předsedy klubu POD
- navržení bodu: T. Líbenek
T. Líbenek sdělil přítomným, že na vyhlášený post předsedy klubu POD byla
podána jedna kandidátka od Radka Pupáka. Požádal tedy R. Pupáka, aby se krátce
představil.
R. Pupák měl přichystanou prezentaci. Hlavním bodem bylo znovuobnovení důvěry
členů klubu v klub POD.
------------------------------------------------------20:11 přišel P. Voldán
- počet lidí s hlasovacím právem: 12
Dále obnovu fungování klubových skupin (HW, KS, PR) – jejich pravidelné schůzky,
blokové akce a dny otevřených dveří. Chtěl by změnit vedení schůzí. Další body jsou
uvedeny v jeho volebním programu.
První věc, kterou po zvolení udělá bude přerozdělení klubových telefonů.
T. Líbenek řekl, že pro zvolení předsedy klubu POD v 1. kole je potřeba nadpoloviční
počet hlasů představenstva (tj. 7 z 12 hlasů). Vysvětlil přítomným správné hlasování
na hlasovacích lístkách, ostatní jinak označené, nebo nevyplněné hlasy jsou PROTI.

Poté proběhla tajná volba.
------------------------------------------------------20:20 přišel D. Holý
- počet lidí s hlasovacím právem: 12
Po tajné volbě volební komise spočítala hlasy. Výsledek byl následovný:
PRO: 11

PROTI: 1

Radek Pupák byl zvolen předsedou klubu Pod-O-Lee.
Oficiální jmenování R. Pupáka prezidentem SU proběhne příští týden. Do té doby
vede klub stále T. Líbenek.

4. Nový vedoucí kolejní skupiny
- navržení bodu: M. Franěk
M. Franěk informoval přítomné, že minulý týden po schůzi proběhla schůze kolejní
skupiny. Řešil se problém neobsazené pozice šéfa KS. Kolejní skupina navrhuje
vedoucí Veroniku Langerovou.
T. Líbenek dává hlasovat o zvolení V. Langerové do pozice vedoucí KS:
PRO: 12 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů
V. Langerová byla zvolena.

5. Schválení zápisů z minulých schůzí
- navržení bodu: T.Líbenek
T.Líbenek prošel zápis ze schůze 5.5. a 4.6.08. Ptal se přítomných na
připomínky, nikdo žádnou neměl.
T. Líbenek dal tedy hlasovat o schválení zápisu z 5. 5. 08:
PRO: 11 hlasů, PROTI: 1 hlasů, ZDRŽEL SE: 2 hlasů
T. Líbenek dal hlasovat o schválení zápisu z 4. 6. 08:
PRO: 10 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 2 hlasů
Zápisy ze schůzí 5.5. a 4.6. 08 byly schváleny.

6. Činnost správců bloků a služeb
- navržení bodu: T.Líbenek

T. Líbenek

– dořešil proběhlé volby, všechny funkce by měli být nyní
předány
- řekl, že M. Půlpitel již dořešil účetnictví týkající se akce
Maydey
- akce Mezi bloky – ještě stále nepřišla 1 faktura

M. Dzurov (SS)

- trestanec ve sportovišti umyl všechna zrcadla
- občas se ještě objevují lidé, kteří do sportoviště chodí bez
karty, ale toto je již vyřešeno
- účetnictví klubu POD předá novému předsedovi po
jmenování
- ptal se R. Pupáka, zda již má místopředsedu. R. Pupák
řekl, že ještě ne.
- na bl. D vše v pořádku
- vše OK
- vše OK
- přidával lidi do konferencí (volby apod.)
- pracoval s M. Záveským na koncepci letáků pro akci
Prvák
- prošel si manuály, které bude potřebovat k vykonávání
fce
- pogratuloval R. Pupákovi ke zvolení
- nic nebylo potřeba nakoupit
- byla na konferenci Cisco Academy. Letní škola proběhne 1. a 4. semestr. Od nového roku proběhnou nové
kurzy. Bude průběžně informovat.
- řekla, že SAP způsoboval jednomu studentovi vysoký
trafic – vyřešeno na VIC
- vše OK, blok má nového správce
- nový case v učebně, řešil se správcem PC provoz o
prázdninách. O prázdninách bude správcem PC učebny J.
Fišer.
- řešil kufrárnu – udělal letáčky, které rozdal všem
správcům – otvírací doba kufrárny pro obyvatele koleje
- udělal nový seznam klíčů

V. Zehnálek (blok D)
D. Hrušťák (blok C)
M. Sivák (blok B)
R. Vojčík (SKAM)
M. Novák (SA)
A. Dušek (SBAN)
D. Holý
M. Šilar (nákupčí)
M. Tkačiková (SIPK)

M. Šnajdar (blok E)
R. Pupák

M. Záveský (SPAPK)

T. Líbenek se ptal, kdo z představenstva zůstává přes prázdniny. Většina lidí tu
bude.

7. Termín příští schůze

- navržení bodu: T.Líbenek
T. Líbenek se zeptal, přítomných zda chtějí ještě do konce akademického roku
udělat řádnou schůzi. Přítomní si myslí, že už se schůze konat nemusí. T. Líbenek na
to odpověděl, že pokud bude třeba se sejít o prázdninách napíše se email.
------------------------------------------------------20:20 přišla N. Makulová
- počet lidí s hlasovacím právem: 12

8. Info od vedoucí koleje
- navržení bodu: N. Makulová
viz. příloha od vedoucí koleje N. Makulové na konci zápisu
------------------------------------------------------20:48 přišel J. Wiesenberg
- počet lidí s hlasovacím právem: 13
------------------------------------------------------21:31 odešel J. Wiesenberg
- počet lidí s hlasovacím právem: 12

9. Venkovní půjčování her Podolí
- navržení bodu: P.Voldán
P. Voldán řekl, že jsou zakoupeny dvě venkovní hry – kriket a petang. Plánuje se
nákup dalších. Chtěl se zeptat, zda je možné, aby se hry půjčovali oproti kolejence –
kolejenka bude dána jednomu ze správců Her Podolí. Hry jsou k dispozici
v místnosti B206.
T. Líbenek se ptal, zda je někdo proti tomu aby se hry půjčovali tímto způsobem.
Nikdo nebyl proti.

10. Přípravy na akci Prvák
- navržení bodu: T. Líbenek
T. Líbenek požádal přítomné, aby začali pracovat na přípravách na „Akci Prvák“
– ale v souvislosti s nástupy prvních ročníků na kolej. Chtěl by, aby se rozdávali na
nástupech informační letáčky o klubu POD (informace o sportovišti, síti, PC učebně).
K tomuto bodu se přihlásil M. Novák, který společně s M. Záveským pracovali na
konceptu, jak by letáčky mohly vypadat.
M. Novák představil jejich nápady – leták by se týkal klubových, ale i kolejních věcí
tzn. kde jsou prádelny, výměna prádla a další věci z areálu. Poté řekl, že na
každoročně konané akci Prvák (konaná v říjnu) by se měli říkat jen nejdůležitější

aktuální věci, které uživatele nejvíce zajímají. Pozvánka na akci Prvák by se mohla
dát na výše uvedený letáček pro první ročníky.

11. Závěr
Na závěr se V. Langerová zeptala, zda může dostat přístup ke klíčům od zasedací
místnosti kvůli schůzím KS.
N. Makulová ještě dodala na, že v serverovnách by neměly zůstávat věci navíc, že to
nejsou skladiště. M. Tkačiková s ní souhlasí a probere toto se správci.

Schůze byla ukončena ve 22:40.
Zapsala: Lenka Zuská
V Praze 21.6. 2008

Schválil: Tomáš Líbenek
Pověřený předseda klubu

12. Příloha:
Zápis z jednání představenstva Klubu POD dne 18.6.2008
Informace ved. koleje POD N. Makulové
1. blok F
Vybavení obdobné jako na bl.C, doplněno o skřínky pod umyvadlem. Vazby investorem je ÚVIČ R ČVUT, jeho dodavatelem je fa MAO(zhotovitel), SÚZ je v roli
provozovatele – tedy přejímá dodávku od ÚVIČ.Dne 16.6. bylo zahájeno předávání
mezi ÚVIČ a MAO. Soupis zjištěných závad a nedodělků je průběžně ze strany
provozovatele po dohodě s investorem předáván přímo dodavateli. Dne 22.6.
kontrolní den, 26.6. ve 14.00 se uskuteční kolaudační řízení. Dále bude následovat
předání mezi ÚVIČ a SÚZ, běží záruční lhůta, nelze tedy provádět změny v interiéru
( zásahy do zdiva atd.) protože by záruka pozbyla platnosti. Nastěhování studentů –
nástupy na akad. rok 2008/09, do 19.9. je blok určen na provoz hostelu.
2. blok E
Provoz bloku ukončen k datu 27.6. – odchody, správce sítě sl. Tkačiková byla
požádána o vypnutí netu odpoledne týž den.
Dne 28. 6. ráno začne vyklizení nadbytečného/ vyřazeného nábytku, nástup
profesí. Pokud student i přes opakované upozornění nevyklidí pokoj budou mu jeho
věci dány do pytle, uloženy ve skladu, soupis nebude možno z časových důvodů
pořizovat. Opravy – v rozsahu bl. F v r. 2007, od 1.8. bude blok v provozu na hostel,
nastěhování studentů – nástupy na akad.rok 2008/09.
3 .blok D

Probíhají jednání ohledně zajištění finančních prostředků pro celkovou
rekonstrukci objektu, musí být ale přiděleny prostřednictvím MŠMT. Jedná se již o
termínu pro projektovou dokumentaci, návaznosti: státní správa – stavební povolení,
vypsání výběrového řízení na zhotovitele atd.
Po vyklizení nábytku z bl. E bude vyklizen i přebytečný/ vyřazený nábytek
z tohoto bloku, tj. pokoje pro hostel, ostatní pokoje - před nástupy 08/09. Vlastníci
paland – zajistí jejich demontáž atd.
4. Sportoviště Menza- rozšíření
Bude řešeno po prázdninách – závisí na výnosech z provozu hostelu, celkovém
hospodaření koleje. SÚZ toto nemůže hradit z běžného provozu. Jsou nižší příjmy
koleje – uzavření bl.F, provádějí se opravy, byl realizován nákup nového nábytku,
jsou vysoké náklady za spotřebu energií, od podzimu nárůst cen plynu o 10%.
Iniciativa studentů pro pomoc při jeho vybudování je přínosem, ale je nutno
stavební stránku řešit profesionálně, s ohledem na předpisy - např. odvětrání
prostoru, elektroinstalace atd.
5. Požární nádrž
Stále opakujícím problémem je porušování zákazu koupání v nádrži , kajaky. Je to
otázka dodržování kázně ze strany jednotlivců. Mohou vzniknou problémy při
návštěvě orgánů státní správy – hasiči, hygienik např, při kolaudaci bl. F !!!!!!
Částečná rekonstrukce t.č. není plánována - finanční prostředky nejsou k dispozici.
6. Menza – provoz
Provoz Menzy končí dne 27.6., začíná dne 15.9., zda bude výdej ještě 30.6. – obědy
bude upřesněno do začátku příštího týdne.
7. Klub U dna – Madona
Současný nájemce obou provozů ing. Němeček – odstupuje od smlouvy na
provozování klubu U dna k datu 30.6.. Madona bude mít obvyklý oddělený provoz,
za tržní ceny, přístup bude pouze z ulice, nikoliv přes areál.
Jedná se s novým nájemcem U dna p. Nasirem Hasanem ( t č. nájemce na Strahově
- dřevěná stavba u bl. 7 ?) Po podpisu smlouvy bude sjednána na přání studentů
s ním schůzka za účasti vedoucí koleje. U dna – bude i nadále kuřácký klub, diskuze
se týkala větrání –
průsaku kouře do chodby v suterénu a v přízemí, kontroly
uzavírání dveří ze strany provozovatele. Vedoucí koleje upozornila na devastaci
sádrového obkladu schodiště, který byl vybudován jako uzávěra prostupu kouře do
dalšího podlaží, blokování dveří různým způsobem ( nouzový východ), problémy se
svévolným vypínám větrání. Opět je to otázka přístupu některých jednotlivců,
Původní koncepce využití prostoru měla jiný záměr. Provoz klubu je podmíněn
získáním nájemce, o provoz ( nekuřácký klub) není zájem. SU – Klub POD toto
provozovat nechce a SÚZ provoz dotovat nemůže.
8. Dveře bl. A + kartový systém objektů o prázdninách
SÚZ zvolila na zkoušku systém, bude realizováno na bl. A, který by měl zamezit
devastaci vstupních dveří – tj. vstupní dveře volně přístupné, v prostoru za
prosklenými dveřmi mříž s oplechovanou plochou kolem zámku, teprve tam bude
umístěna čtečka pro přístup. Po zkušebním provozu prázdniny + část akad. roku
bude řešeno dále. K připomínkám a diskuzi ze strany studentů –příslib realizace
elektromagnetického zámku na vstupní dveře objektu, participace SU na úhradě
nákladu na udržbu KS, záruční i pozaruční servis – připomněla ved. koleje, že

kartový systém na POD byl experimentem, fin. prostředky z grantu pokryly pouze
realizaci jeho instalace, provozní záležitosti vč. dodatečných nákladů grant neřešil,
vše hradí SÚZ. Pravidla provozu se vytvářela též dodatečně. Požádala správce KS
ing. Líbenka o vypnutí systému pro bloky, kde bude provozován hostel a bydlí i
studenti (D a C), B – kde bude recepce ( boční vchod může být zapojen), na A může
fungovat. E bude vypojen ( je bez ubytovaných studentů) , F – instalace čtečky až po
prázdninách. K připomínkám ing. Líbenka i ostatních studentů na nutnost provozu
KS o prázdninách -upozornila, že hostel je provozován v období dovolených
zaměstnanců, je zaváděn i nový PC systém ubytování, administrativa a další práce
spojené s vydáváním/ případnými ztrátami / problémy klientů s čipy ke klíčům by
komplikovaly provoz. Dveře bloků bývají stejně otevřené. Zmínila se o akci YMCA,
kdy bude nutno ve velice krátké době ubytovat 500 osob, nástup od 2.8., zajistit
kontrolu vybavení a stavu pokojů. Hostel je jediným větším zdrojem příjmů.
9. Ostatní
- kolejné blok E po částečné rekonstrukci cena stejná jako byla po rekonstrukci bl. F –
viz ceníky zaslané do sítě Klubu
- pračky - systém půjčování praček/ rezervace/ bude zatím zachován, oddělení
místností (A,B)bude projednáno s REVEL – otázka možnosti přepojení + nákladů,
dochází k občasnému porušování pravidel - využití více praček za platbu 1 , p. Šilar
byl požádán o předání info na zajištění vypínačů k pračkám
- kufrárna umístěna nyní ve starém Hrobu – pozor nechat volný roh u vlhké zdi,
kontrolovat, zda v ledničkách nejsou zbytky
- síť – odhlášení uživatelů / stížnosti na zasílání nevyžádaných mailů/ -doložka „
odhlásit se adminovi“. Možný problém s požárními ucpávkami při realizaci sítě –
bude řešeno dále ve spolupráci s firmou zajišťující metodiku PO
- nástupy – stejný systém jako loni, studenti požádáni o 4 brigádníky ( od 21.9. do
29.9.– příprava dokladů /kontrola
- budiči - 2 studenti na brigádu ( upozorňování hostů na konec pobytu – cca 6 hodin
denně po dobu trvání hostelu nástup červenec – přesný termín sdělí ved. koleje
- 6 Kč fond – jedná se o fin. prostředky SÚZ z vyčleněné z kolejného pro studentské
účely, čerpání jde do nákladů koleje, majetek za ně zakoupen - je ve vlastnictví SÚZ,
nikoliv SU. Pokud by měl být využit pro komerční účely
je nutno striktně
dodržovat pravidla – projednat a uzavřít smluvní vztah, vedení účetní evidence vč.
registrace k podnikání, atd.odvodu získaných prostředků na účet SÚZ
- zasedání Grémia rektora dne 30.6. na POD, klub POD nemá námitky proti
zapůjčení zasedačky v Menze pro tento účel. Dne 27.6. bude proveden úklid a příp.
opravy – židle. Součástí programu má být i zahájení provozu bl. F.
- úklid – připomínky – používání hadrů, očištění dveří – bude projednáno s firmou,
klubu POD bude předán znovu rozpis úklidových prací
- B 206 – herna bude zachován dosavadní systém – cca 5 „správců“

