Zápis ze schůze představenstva
klubu Pod-O-Lee
Datum konání: 12. 10. 2009, od 20:30 hod
Místo konání: zasedací místnost klubu Pod-O-Lee
Prezenční listina:
♦ Radek Pupák, předseda klubu Pod-O-Lee
♦ Michal Sivák, místopředseda klubu POD
♦ Jakub Fišer, správce bezpečnosti a news
♦ Richard Kuchár, správce IP konektivity
♦ Róbert Vojčík správce kont a mailů
♦ Martin Dzurov, správce sportoviště (príchod 21:05)
♦ Martin Záveský správce prezentace a propagace klubu
♦ Jiří Wiesenberg, bloku A (príchod 21:05)
♦ Drahomír Boreček (príchod 21:15, zastupoval bl.C)
♦ Vojtěch Zehnálek, správce bloku D
♦ Veronika Langerová, správkyně bloku F, šéfka KS

Hosté:

-

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Martin Franěk
Josef Šín
Gabriela Kocourková
Zdeněk Maršán
Josef Stracke
Ondřej Pecha
Karel Körber (zastupoval J.Wiesenberga, odchod 21:14)
Petr Voldán

počet lidí s hlasovacím právem: 10

Program jednání:
1 Kolečko - Radek [5 min] - D
2 Schválení zápisů z minulých schůzí (3.6.2009, 23.9.2009) - Radek [5 min] - H
3 Anketní lístky při nástupech - Radek [10 min] - I,D
4 Stav a plánované otevření hudebny - Radek [10 min] - I,D
5 Schválení odpustků na zimní semestr 2009 - Radek [20 min] - D, H
6 Rozpočet v dalším semestru - Radek [max 140 min?] D, H ?

0. Zahájení
R. Pupák privítal prítomných na schôdzi predstavenstva a zahájil schôdzu o
20:40.

1. Kolečko
R.Pupák vyzval prítomných k popisu činnosti za posledné obdobie:
Blok A (kájinek) – OK
Stolní hry (Voldy) – nové poličky, obrázky
SBAN (Miky)
-první CERTIFIKÁT!;)
-komunikace s nováčky, potenciální "provozovatel" jabber serveru
-běžná činnost
SKAM (Wiro) – bežný provoz
SPAPK (zavi)
-tisk letaku pro novou kolarnu
-nabor nekolika novych clenu do PR skupiny
-priprava a realizace AP, stale jeste ale dorealizovavam
-spoluprace na akci SOA
-bohuzel jen snaha o precteni mailu ze vsech konfer :-)
-odpustky a prace na novem rozpoctu
-transport racku od AVC ze Strahova
-atd atd, uz je toho dost myslim :-) , zkracene bezny provoz
poverený SA (frankie)
-přiřazování plateb, běžný provoz...
Zdenal - zvažuje kandidovať, preberie s TV možnosť zástupcu bloku, má nového
človeka na TV

Miq – Podolská krev
KS (veru) – hľadá správcu grilu, 2 záujemci, metodika rušenia nočného klidu bude
poslaná do konfery a vedúcej koleje do konca týždňa
Gabi – rektorát SGS, Ahoj techniko, G&G zatiaľ nie
Blok D (onVojta) – bežný provoz, vše OK
Josin – vyriešil skripty na Web – export admins, ešte rieši s Milom dusps info
Předseda (Radek)
- účast na akci prvák, která se tentokrát opravdu povedla - velký dík celé PR skupině
- komunikace s několika nováčky, kteří by chtěli něco dělat
- práce na fotosoutěži, vyzvednutí plakátů, programování webu
- seskupování položek rozpočtu a odpuštěných příspěvků
- jinak běžná administrativní činnost
G&G – plán otváracej akcie: 26.10, porieši sa podľa ďalšej schôdze (plánovaná na
21.10.)

2. Schválení zápisů z minulých schůzí (3.6.2009, 23.9.2009)
- navržení bodu: R. Pupák
Členovia predstavenstva si prečítali doteraz neschválené zápisy. R.Pupák dal
hlasovať o oboch zápisoch naraz.
počet lidí s hlasovacím právem 8

PRO: 7 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 1 hlasů
-

volebná komisia pripraví harmonogram volieb a zverejní všetky termíny
M.Franěk bol dočasne poverený předsedom k vykonávaniu práce SA (hlavne
priradzovanie platieb)

3. Anketní lístky při nástupech
- navržení bodu: R. Pupák
Do ankety sa zapojilo niekoľko ľudí, ktorí prejavili záujem o činnosť pre klub.
Správcovia jednotlivých služieb si rozobrali jednotlivé anketné lístky. Celkový počet
zapojených ľudí: 11 :)

4. Stav a plánované otevření hudebny
- navržení bodu: Radek
Prehlásenie předsedy klubu: zákaz hrania v hudobni, dokedy nebude vyriešený
kartový a rezervačný systém.
R.Kuchár poznamenal, že kamerový systém funguje. V.Langerová podala návrh o
„odtrhnutí“ hudebny z KS, ale Radek poznamenal, že KS má zisťovať stav a
fungovanie hudebny pre neho, aby nemusel riešiť on.

5. Schválení odpustků na zimní semestr 2009
- navržení bodu: Radek
Začal sa prechádzať zoznam aktívnych ľudí, upravili sa duplicity, PRskupina,
chýbajúci televizor na bloku C, ľudia za stolní hry.
Potom prišli na rad peňažné položky. R.Kuchár navrhol finančný príspevok pre
R.Vojčíka, ten ale odmietol. Radek dodal, že finančné odmeny pre členov
predstavenstva aj tak nie sú dovolené a je tak akákoľvek podobná debata
nerelevantná.
------------------------------------------------------21:05 prišli O.Pecha, J.Wiesenberg, M.Dzurov
počet lidí s hlasovacím právem: 9
O.Pecha bol dodatočne informovaný o zákaze hrania v hudobni. Na riešení
kartového systému a rezervačného systému tak bude pokračovať spolu
s J.Wiesenbergom urgentne.
Schválila sa symbolická odmena 1000,- (poukážka) pre M.Hůlu, ktorý sa stále stará o
dusps.
M.Dzurov prezentoval finančné odmeny pre ľudí zo športoviska. P.Antolíkovi bola
odsúhlasená odmena 2000,-(poukážka) za thaibox + keďže je mimo koleje, nebude
požadovať odpustenie členského príspevku za sieť. G.Kocourková poukázka na
1000,- (za jógu). Kalousová Martina – odmena bude formou dohody o pracovnej
činnosti 2000,- za aerobik.

------------------------------------------------------21:14 odišiel K. Körber
21:15 prišiel D.Boreček (zastupoval blok C – pisomne povereny od J.Supku – spr.bl.
C)
počet lidí s hlasovacím právem: 10
J.Fišer upresnil odmeny pre L.Žáčkovou a S.Kriváka.
Radek dal hlasovať o schválení odpustených príspevkov a odmien na zimný
semester.
PRO: 8 hlasů, PROTI: 2 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů
Odpustky boli schválené.

5. Rozpočet v dalším semestru
- navržení bodu: Radek
Začala sa diskusia o rozpočte na zimný semester. J.Wiesenberg požiadal o pridanie
položky 2500,- na podobnú akciu ako mal v minulom semestri blok D – spřátelený
blok. V konečnom „škrtaní“ však nakoniec nezostala.
R.Pupák predstavil víziu s návrhom o odklade 2x po 200tis (+vždy vrátenie 200k
klubu SH). Rozpočet by tak bol teraz a následný semester skrátený o 400k, a klub by
tak začal šetriť na nový centrálny prvok.
M.Dzurov nesúhlasil s návrhom, je výhodnejšie peniaze použiť teraz, ako odkladať.
R.Kuchár začal obhajovať potrebu investície do nového centrálneho prvku, stávajúce
riešenie nebude postačujúce. Rovnako upozornil na to, že momentálne je centrálny
prvok vo vlastníctve VICu, v prípade technickej závady, prípadne vyhorenia, by
mohlo zostať podolí bez konektivity.
Viacero názorov z radov predstavenstva však predpokladalo, že VIC by dočasne
umiestnil iný prvok (kvôli konektivite menzy ČVUT a kancelárií vedenia koleje).
R.Kuchár pokračoval: nový centrálny prvok stojí momentálne 1M (milion), jedná sa o
radu Cisco 4500. Ďalšia varianta je upgrade na 3750tku (momentálne je riešenie
postavené na 3550tke), v ponuke by bola za zvýhodnenú cenu cca 200k. Toto riešenie
by však neponúkalo „nič nové“ oproti momentálnemu riešeniu (jednalo by sa „len“ o
predĺženie tech. podpory v prípade vyhorenia prvku).
Začala sa diskusia o rôznych variantách smerovania klubu na nasledujúce obdobie.
Plánovaná by mohla byť napríklad finančná rezerva (50-100tis), ale vzhľadom k cene
jednotlivých zariadení by nepostačovala v prípade výpadku centrálneho prvku.
Finančná situácia zlá, pomôcť by mohol maximálne SH, ale až v prípade splatenia

čiastky a podľa situácie. M.Záveský navrhol skúsiť dohodnúť so SH zámer
schválenia výpomoci v prípade vyhorenia centrálneho prvku, je to však nerelevantné
pokiaľ sa nesplatí dlžených 400k.
Rozoberala sa situácia pri výpadku centrálneho prvku. M.Dzurov poznamenal, že
VIC si nemôže dovoliť nechať podolí bez konektivity. R.Vojčik na to pripomenul
komplikovanú komunikáciu s VICom (napríklad vzali nám verejné multicasty bez
akejkoľvek diskusie).
O.Pecha sa spýtal, aké výhody by prinieslo riešenie s 4500vkou oproti 3750tke,
R.Kuchár vymenoval niektoré: VoIP, podpora IPv6, vyšší výkon (momentálne
riešenie nepostačuje keď sa pripojí veľa ľudí naraz), 3750tky by bol len akútny
backup. Priame porovnanie 3550tky a 3750tky ale nie je v data sheetoch.
Diskusia nikam neviedla, prešlo sa k prechodu rozpočtom, začali sa vyznačovať
nevyhnutné položky na ďalší semester (a podľa nich sa malo neskôr rozhodnúť o
ďalšej prípadnej investícii).
J.Fišer obhájil nákup diskov, M.Dzurov čalúnenie lavičiek, nákup olympijskej tyče
(na Podolskom Benchpresse sa zdvíhajú príliš veľké hmotnosti). Prebehla diskusia o
PC s dotykovým LCD displejom, v konečnej úprave sa ale nakoniec PC nevyskytuje
(nedotatok financií). Padol dotaz na úklid športoviska, či by sa nedalo ušetriť tam,
ale vzhľadom k rozsiahlosti priestorov a nutnosti úklidu sa táto položka ronako
presunula medzi nutné. Odsúhlasila sa rovnako čiastka na Benchpress – nutné
poznamenať, že na akciu prispeje ronako klub SH a SUZ. M.Dzurov následne
pripraví predávacie protokoly pre víťazov cien (kto čo dostane). M.Záveský
upozornil na hľadanie ´dalšich zdrojov financií – sponzorov, keďže akcia je známa.
Do rozpočtu sa pridali finančné položky zo schválených odmien a dohoda o
provedení práce.
Rozpočet PR: schválenie nákupu klubovej pípy, náborových teambuildingov, novej
rezačky (R.Pupák namietol, že rezačka je predsa OK, ale M.Záveský nesúhlasil).
vyhodnotila sa AP, čiastka cca 22k sa tiež musí čerpať.
Stolné hry: odsúhlasenie 2k na nákup nových hier. Filmový klub: občerstvenie sa
používa zo zasadačky, skrátený rozpočet na 1000,-.
Nasledovala diskusia o G&G, M.Dzurov poznamenal, že neprinesie financie do
klubu, G.Kocourková ale pripomenula, že sa podarí spolu s PR skupinou oslovitť
nových ľudí a nenásilnou podobou ich zapojiť aj do niečoho iného prospešného pre
klub. Rozpočet G&G sa nakoniec tiež skrátil.
Knihovna: skrátenie rozpočtu, R.Kuchár poznamenal, že môže nosiť časopisy z práce
(napr.: computer, Chip, PC pre každého).

Hudebna: pripomenulo sa prečerpanie a navýšenie rozpočtu za kartový systém (viac
ako 80tis, nutné tiež zaplatiť z tohoto rozpočtu), Po dlhšej diskusii sa nakoniec
schválila len čiastka na provoz (navýšená na 10k).
Fond předsedy: ponechalo sa výjezdko (15k), telefóny, zaplatenie desiatkov SU,
vianočné posedenie (6k).
HW: zrušili sa všetky položky, nechala sa spoločná rezerva pre bloky (nákup
káblikov a koncoviek).
Vzhľadom k nízkemu stavu disponibilných peňazí (málo čiastok pre PR,
športovisko) sa nakoniec väčšina prítomných zhodla na nesporení.
Zostávejúce peniaze sa preto pridelili športovisku (nákup peck-deck), HW skupine
(nákup klimatizácie do serverovne za 100k) a upravil sa rozpočet PR.
Diskusia o centrálnom prvku sa tak presúva prípadne do ďalšieho rozpočtu, alebo
do vzdialenejšej budúcnosti.
------------------------------------------------------počas dlhej diskusie odišlo viacero hostí, ospravedlňujem sa, ale nemám konkrétne
mená ani časy poznačené.
počet ľudí s hlasovacím právom pred finálnym hlasovaním o ropočte: 10
(na shválenie rozpočtu bolo potrebných 9 hlasov ZA)
------------------------------------------------------R.Pupák dal hlasovať o rozpočte na zimný semester.
PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 1 hlasů
rozpočet bol schválený a schôdza ukončená o 0:15.

Zapsal: Michal Sivák
V Praze 12.10. 2009

Schválil: Radek Pupák
Předseda klubu

