Zápis ze schůze představenstva
klubu Pod-O-Lee
Datum konání: 28. 1. 2009, od 20:00 hod
Místo konání: klubovna kolejního klubu Pod-O-Lee
Prezenční listina:
♦ Radek Pupák, předseda klubu Pod-O-Lee
♦ Michal Sivák, místopředseda klubu POD
♦ Martin Záveský, správce prezentace a propagace klubu
♦ Martin Dzurov, správce sportoviště (příchod 20:10)
♦ Jiří Wiesenberg, správce bloku A
♦ Zdeněk Maršán, zástupce správce bloku B
♦ Dušan Hrušťák, zástupce správce bloku C
♦ Vojtěch Zehnálek, správce bloku D
♦ Jan Harnych, zástupce správce bloku E
♦ Martin Franěk, správce bloku F
Hosté:

♦ Veronika Langerová, zástupce správce bloku F, šéfka KS
♦ Michal Klabník, správce PC učebny
♦ Ondřej Pecha

Omluveni:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

-

Filip Beláň, správce bloku B
Jan Šupka, správce bloku C
Josef Šín, správce bloku E
Martina Tkačiková, správce IP konektivity
Jakub Fišer, správce bezpečnosti a news
Michal Novák, správce autority
Robert Vojčík, správce kont a mailu

počet lidí s hlasovacím právem: 9

Program jednání:
1. Zahájení
2. Činnost správců bloků a služeb

3. Schválení zápisů z minulých schůzí
4. Hudebna
5. Čerpání nákladů na školení z fondu předsedy
6. Inventura, výroční zprávy
7. Schůze RSUZ, KSUZ, RSS
8. Knihovna
9. Závěr

1. Zahájení
R. Pupák v 20:15 hod přivítal přítomné a zahájil schůzi.

2. Činnost správců bloků a služeb
- navržení bodu: R. Pupák
Správci bloků a služeb byli opět vyzváni, aby svou činnost zaslali do mailové
konference do dnešní schůze. Upraveno zapisovatelkou:
· Jiří Wiesenberg – správce bl.A
- měnily se klíče od kumbálku na bl. A
- vyřizování věcí ohledně stavby nové hudebny
· Filip Beláň – správce bl.B
- běžný chod na bloku
- řešení klimatizace v serverovně – pravděpodobně se bude muset vyčistit
· Jan Šupka – správce bl.C
- utržené BRANO na hlavních dveřích – je v řešení
- jinak běžný provoz na bloku
· Vojtěch Zehnálek – správce bl.D
- dokončen úklid serverovny
- snaží se začít pracovat na výroční zprávě
· Josef Šín – správce bl.E
- úklid v serverovně a běžný provoz na bloku
· Josef Šín – správce bl.F
- na bloku F chybí BRANO na hl. dveřích – je v řešení
- úklid serverovny je naplánovaný na víkend
· Michal Novák - SA
- údržba serveru LAMA,
- další práce související s funkcí SA
- práce na podolském webu

· Martina Tkačiková - SIPK
- dorazil PCIe-to-PCI expanssion box – a byl zapojen (běží pod Linuxem)
- byl vydán pokyn na nákup TV karet
- řešení stížností od CESNETu ohledně DNS záznamů
- v plánu má udělat inventuru i výroční zprávu
· Robert Vojčík - SKAM
- drobné úpravy na centrálním a záložním DNS
- class server: reinstalace na nový Linux Debian, zavedení systému zon
- uvedení kamer do provozu
- přenesení nového serveru NS do serverovny na bl.A
- prošel všechny serverovny, kde pomocí fotoaparátu zdokumentoval techniku
– bude z toho promo materiál, k náboru nových aktivních lidí do klubu
· Jakub Fišer - SBAN
- předběžně domlouval spolupráci a rozšíření týmu okolo SBAN,
pravděpodobně bude nový správce serveru NEWS a nový správce OZZU a
NUFS
- běžný provoz

· Martin Dzurov - SS
- řešení rekonstrukce (rozšíření) sportoviště – výhledově bude hotovo za 1 – 2
týdny
- uskutečnil se seminář „ Něco o výživě a nejen pro sportovce“ – účast 15 – 20
lidí, vydařil se - poděkoval M. Záveskému za spolupráci při tvorbě plakátu na
tuto akci
- obnova opotřebovaných pomůcek při cvičení
- poptávka a objednávka tatami do nové tělocvičny
· M. Záveský - SPAPK
- nové vizitky pro správce služeb
- schůzka s N. Makulovou ohledně: čerpání z 6 Kč fondu (dovybavení zasedací
místnosti), akce MEZI BLOKY 09, nového kontejneru na recyklování plastů
k blokům F a C
- jednání s potencionálními sponzory na MB 09
- objednání reklamních předmětů – mikiny, čepice (tužky v řešení)
- vytisknul seznam pro půjčování klíčů na vrátnici – rozdá na schůzi správcům
bloků, ať je vyvěsí na svých nástěnkách
- pomoc s letákem na seminář o zdravé výživě
· V. Langerová - KS
- vzhledem ke zkouškovému období – běžný provoz

· M. Klabník – SPUČ
- v učebně běžný provoz
· R. Pupák – předseda KPOD
- kompletace dokumentace – faktury, daňové doklady apod. poděkoval
pomocníkům, kteří mu byli v tomto případě při ruce
- sepsal připomínky představenstva k dokumentům od SÚZu a odeslal je –
konkrétně k Scénáři ubytování a Smlouvě k hudebně
- běžný provoz, v dohledné době se chystá vyhodnotit anketu KPOD

3. Schválení zápisů z minulých schůzí
- navržení bodu: R. Pupák
R. Pupák prošel zápisy ze schůzí 26.11. 08 a 14.1. 09. Ptal se přítomných na
připomínky, nikdo žádnou neměl.
R. Pupák dal hlasovat o schválení zápisů z 26.11. 08 a 14.1. 09:
PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 1 hlasů
Zápisy byly schváleny.

4. Hudebna
- navržení bodu: R. Pupák, J. Wiesenberg
J. Wiesenberg představil přítomným nového správce hudebny Ondřeje Pechu.
Zástupce mu bude dělat M. Dzurov. Hlavním technikem hudebny bude sám J.
Wiesenberg.
Poté J. Wiesenberg hovořil o technickém řešení vybavení hudebny. Vrtání do zdí je
projednáno s N. Makulovou. Začátek přestavby by měl začít 2. března. Byla
provedena změna v rozpočtu oproti původnímu návrhu. Důvodem je instalace
speciálních dvoj-oken. Tímto způsobem je vyřešeno odvětrávání místnosti (výměna
čerstvého vzduchu za znehodnocený).
R. Pupák měl pár dotazů ohledně provozu hudebny. Ptal se jak se bude řešit
rezervace místnosti. O. Pecha odpověděl, že nejspíše použije inspiraci v Strahovském
systému rezervací. J. Wiesenberg má v plánu zprovoznění kartového systému na
vstupu do místnosti. R. Pupák mu doporučil kontaktovat T. Líbenka. J. Wiesenberg
bude všechny kroky týkající se provozu hudebny konzultovat se správci bloku B.
R. Pupák se zeptal přítomných zda chtějí, aby byl O. Pecha zodpovědný
představenstvu, nebo pouze samotnému předsedovi. Přítomní rozhodli, že bude O.
Pecha odpovědný představenstvu.

R. Pupák dal hlasovat o zvolení lidí, kteří se budou starat o projekt „Hudebna“, tj.
Ondřej Pecha – správce hudebny, M. Dzurov – zástupce správce, J. Wiesenberg –
hlavní technik:
PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 1 hlasů
Návrh byl schválen.
Dále se pokračovalo v úpravě „Pravidel používání hudebny KPOD SU ČVUT“. Z.
Maršán navrhnul změnit bod č. 3. Upozornil na to, aby okna v místnosti byla během
hudební reprodukce zavřená. V bodě 7. se mu nelíbilo, že by SÚZ měl během
zkouškového korigovat provoz v hudebně – mohl by nastat i případ, že by byla
hudebna přes celé období uzavřena, a to by se nemělo dopustit.
Nakonec se rozhodlo, že bod č. 7 zůstane ve stejném znění. Protože pokud nebudou
žádné problémy, tak se dá vždy s vedením koleje domluvit. Bod č. 3. byl pozměněn –
okna se mohou otevřít jen v případě, kdy skončí reprodukce hudby a musí být
v místnosti někdo přítomen. Při odchodu musí být okna vždy zavřena.
R. Pupák dal hlasovat o schválení dokumentu „Pravidel používání hudebny KPOD
SU ČVUT“:
PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů
Dokument byl schválen.

5. Čerpání nákladů na školení z fondu předsedy
- navržení bodu: R. Pupák
R. Pupák se přihlásil na seminář Projektové řízení, pořádané VUT v Brně. Částku
3500 Kč by chtěl uhradit z fondu předsedy. Vysvětlil k čemu je seminář dobrý, a
z toho důvodu požádal o možnost čerpat peníze z fondu předsedy. Školení se koná 1
týden, probíhá výuka řízení projektů, organizace práce, skupinové lekce apod.
Protože se jednalo o hlasování o člověku – hlasování proběhlo tajně. M. Sivák rozdal
hlasovací lístky, proběhlo hlasování.
Bude se z fondu předsedy čerpat částka 3500 Kč na seminář Projektové řízení pro R.
Pupáka?
- výsledek: platných hlasovacích lístků: 8, neplatných hlasovacích lístků: 1
- hlasů ANO: 8
Návrh byl schválen.
R. Pupák poděkoval představenstvu.

6. Inventura, výroční zprávy
- navržení bodu: R. Pupák
R. Pupák se zeptal, jak jsou na tom správci s psaním výročních zpráv? V.
Zehnálek neví, jestli to do termínu stihne.
Termín na odevzdání hotových výročních zpráv: 28.2. 09
Termín, do kterého mají správci udělat inventuru: 28.3. 09

7. Schůze RSUZ, KSUZ, RSS
- navržení bodu: R. Pupák
R. Pupák sdělil termín konání schůze: 2.2. 09. Zúčastní se M. Záveský a M. Sivák.
Možná se účastní i M. Dzurov.
V souvislosti s tímto M. Záveský řekl, že se dovybaví zasedačka o promo
výzdobu klubu a některých potřebných věcí (např. odkapávač na nádobí), hovořil o
tom s N. Makulovou.
Dále se zmínil o tom, že na koleji Podolí se měla konat akce pro studenty – od
firmy Redbull: Elevator sampling. O této akci informoval v konferenci
predstavenstvo a měla se uskutečnit o zkouškovém období. Firma Redbull by
pomocí plošiny rozdávala do oken učících se studentů nápoj zdarma. Člověk z firmy
ho kontaktoval, jestli je možné uspořádat tuto akci na koleji Podolí (v minulosti již
proběhla na Strahově). M. Záveský ho odkázal na N. Makulovou. Domluveno bylo,
že se tato akce bude konat pod záštitou klubu POD. Proto se neměl platit žádný
nájem.
M. Záveský reprodukoval stranu kontaktního člověka Redbullu: Poté se o konané
akci dozvěděl D. Holý, který s jednatelem této akce také hovořil po telefonu. D. Holý
chtěl povolit tuto akci jen pod podmínkou platby nájmu pro SÚZ. Po konfrontaci s D.
Holým Redbull tuto akci zrušil. Jak probíhala tato konfrontace přesně nevěděl, ani
jaké padly částky nájmu – hovořilo se o cca 10 tis. Kč.
Většina z představenstva byla ze situace rozpačitá, bylo by dobré vědět i druhou
stranu názoru. Ale i tak je škoda každé akce, která se mohla konat pro studenty. Z.
Maršán si myslí, že pokud to bylo domluveno pod záštitou klubu POD, měl D. Holý
KPOD kontaktovat a říci nějaké oficiální informace. Bylo zavoláno D. Holému. D.
Holý se během chvíle na schůzi dostavil a byl uveden do situace.
------------------------------------------------------20:10 přišel D. Holý
- počet lidí s hlasovacím právem: 9
D. Holý přítomným sdělil, že volal p. Typoňovi do Redbullu, ptal se na
organizaci akce. Částka nájmu, kterou D. Holý jako zástupce SÚZu vyslovil, byla
3000 Kč. Prý tato částka nebyla p. Typoňem akceptována. D. Holý nevidí žádný
problém v tom, že požadoval po soukromé firmě peníze za akci, která se měla konat
na pozemku SÚZ.

M. Sivák se zeptal D. Holého, proč tuto věc nejdříve neprojednal s KPOD, když už
byl s pořadateli akce domluveni na nulovém nájmu a bylo to projednáno i s N.
Makulovou. D. Holý odpověděl, že jde o soukromý pozemek SÚZ a jelikož zastupuje
obchodní oddělení, které tyto věci řeší, tak měl právo nájem požadovat. Nájem se mu
nezdál vysoký (oproti Strahovu), částka 10 tis. uvedená výše je nesmysl. Jednatel
akce Redbull prý nechtěl hovořit o žádném kompromisu. Dále D. Holý uvedl příklad
soukromého pozemku kohokoliv z přítomných – na tomto příkladu uvedl, že by se
také sousedovi nelíbilo nahlížení do oken.
M. Záveský na toto reagoval, že akce byla určena pro studenty a je škoda, že se
neuskutečnila. Díky akcím a službám klubu POD tu stále zůstávají někteří lidé, i
když politika SÚZ v poslední době vede k tomu, že se jeví výhodnější bydlení
studentů na privátu.
D. Holý řekl, že chtěl, aby tu akce byla, ale to že firma nepřistoupila na nabízené
podmínky pro uskutečnění, je věc druhá.
M. Sivák, řekl že toto nejde nyní rozsoudit, protože je to „slovo proti slovu“. Není
přítomen zástupce Redbullu, jeho slova byla pouze reprodukována prostřednictvím
M. Záveského. D. Holý nakonec dodal, že KPOD a SÚZ si vždy vyházeli a vycházejí
vstříc a doufá, že to bude tak i dále.

8. Knihovna
- navržení bodu: M. Záveský
M. Záveský mluvil o umístění knížek v PC učebně. Prozatím by využil místo ve
skříních v zasedací místnosti, než budou hotové police pro knihy v učebně. Správce
knihovny by si vypůjčil klíče od zasedací místnosti a šel s člověkem, který má
požadavek na nějakou knihu.
Přítomní si návrh vyslechli. R. Pupák polemizoval nad tím, jestli by knihovníka
neodradilo stálé běhání do menzy a zpět. Optimální by možná bylo, kdyby se
využila některá ze studoven, ale ty jsou přes zkouškové období hodně využívané.
Problém bude vyřešen, až se najde člověk, který se bude chtít stát správcem
knihovny.

9. Závěr
Schůze byla ukončena ve 21:29.
Zapsala: Lenka Zuská
V Praze 8.2. 2008

Schválil: Radek Pupák
Předseda klubu

