Zápis ze schůze představenstva
klubu Pod-O-Lee
Datum konání: 23. 6. 2010, od 20:30 hod
Místo konání: klubovna kolejního klubu Pod-O-Lee
Prezenční listina:
♦ Richard Kuchár, správce IP konektivity (hlas. právo po uvedení do fce)
♦ Robert Vojčík, správce kont a mailu
♦ Martin Prokš, správce prezentace a propagace klubu
♦ Martin Dzurov, správce sportoviště, předseda volební komise
♦ Michal Šoka, správce autority
♦ Josef Bouda, správce bezpečnosti a news
♦ Jiří Wiesenberg, správce bloku A
♦ Zdeněk Maršán, správce bloku B
♦ Dušan Hrušťák, zástupce správce bloku C
♦ David Nejerál, správce bloku D (od zvolení neměl hlas. právo)
♦ Veronika Langerová, správce bloku F
Hosté:

♦ Radek Pupák, předseda klubu Pod-O-Lee (nemá hlasovací právo,
skončil mu mandát), člen volební komise
♦ Vlastimil Černý, zástupce správce bloku B
♦ Martin Franěk, zástupce správce KS, člen volební komise
♦ Jakub Fišer
♦ David Holý
♦ Michal Schiller (odešel 21:20)
♦ Petr Kalich
♦ Tereza Kybalová (odešla 21:20)
♦ Michal Rothanzl (odešel 21:20)

Omluveni:
♦ Michal Sivák, místopředseda klubu POD
♦ Jan Šupka, správce bloku C

Neomluveni:
♦ Jan Harnych, správce bloku E

- počet lidí s hlasovacím právem: 10

Program jednání:
1. Zahájení
2. Vyhlášení výsledků 2. kola voleb do představenstva KPOD
3. Volba předsedy klubu Pod-O-Lee
4. Schválení uložení serveru
5. Vyhlášení voleb na správce bloku D
6. Ceníky služeb
7. Činnost správců bloků a služeb
8. Závěr

1. Zahájení
M. Dzurov jako předseda volební komise pro „Volbu předsedy KPOD“ krátce po
dvacáté hodině přivítal přítomné a zahájil schůzi.

2. Vyhlášení výsledků 2. kola voleb do představenstva KPOD
- navržení bodu: M. Franěk
M. Franěk sdělil přítomným že do 2. kola voleb (správce služeb) na správce IP
konektivity se přihlásil jediný kandidát a to Richard Kuchár.
Byl zvolen do představenstva KPOD.
-

počet lidí s hlasovacím právem: 11

3. Volba předsedy klubu Pod-O-Lee
- navržení bodu: volební komise pro volbu předsedy KPOD
M. Dzurov seznámil přítomné s nastálou situací – Na post předsedy klubu PodO-Lee se přihlásily dva kandidáti, a to: David Nejerál a Jakub Fišer.
Bohužel kandidátka J. Fišera nedošla včas (do uzavírky podávání kandidátek) kvůli
technickým problémům, jak J. Fišer již předeslal v mailové konferenci. Volební
komise rozhodovala o osudu kandidátky následovně – došlo ke shodě, ať J. Fišer na
této schůzi vysvětlí, co se událo při odesílání kandidátky. O přijetí kandidátky poté
rozhodne představenstvo hlasováním.
J. Fišer se ujal po předsedovi volební komise slova. Vysvětlil přítomným, že se sešlo
několik náhod dohromady v době, kdy odesílal kandidátku, tak přepínal mezi
dvěma operačními systémy, došlo k posunutí data a neseděl datum v mailové
hlavičce. K odeslání mělo dojít 16.6. 2010 v 23:54, ale e-mail s kandidátkou přišel o
cca 18 hodin později. Bylo vzneseno několik dotazů týkajících se problému. Jelikož se
jedná o „hlasování o člověku“, tak volba proběhla tajně. Člen představenstva měl
možnost zakroužkovat „ANO“ pro přijetí kandidátky, nebo „NE“ pokud s přijetím
kandidátky nesouhlasí.

M. Dzurov dal tajně hlasovat o přijetí kandidátky Jakuba Fišera na post předsedy
klubu Pod-O-Lee:
ANO: 5 hlasů

NE: 6 hlasů

Kandidátka Jakuba Fišera nebyla přijata.
Přistoupilo se k volbě předsedy, dle platného IP 1/2010.
Jediný kandidát na předsedu KPOD David Nejerál předstoupil před přítomné a
představil se. Bydlí na koleji 5 let a toho času je správce bloku D. Ve volebním
programu zmínil body:
- aktivní vyhledávání nových lidí pro činnost klubu
- zlepšení propagace klubu směrem k jeho členům
- vymezení povinností správců a televizorů
- revize fungování sítě a její obnova
- podpora malých projektů (př. „malá grantová soutěž“)
- revize webových stánek + jejich aktualizace
- v případě zvolení navrhne na post místopředsedy Vlastimila Černého
Proběhly dotazy na kandidáta.
Po dotazech opustil kandidát zasedací místnost a proběhla debata představenstva.
Po době vymezené na debatu se kandidát vrátil do místnosti. Dle IP 1/2010 volí
představenstvo klubu v tajném hlasování předsedu klub POD.
Petr Kalich byl v tomto hlasování zplnomocněn od Davida Nejerála, který je zároveň
správcem bloku D a kandidátem na předsedu.
- počet lidí s hlasovacím právem: 11
M. Dzurov vysvětlil přítomným hlasování: zakroužkované slovo „PRO“ – souhlasí
s volbou kandidáta na post předsedy, zakroužkované slovo „ZDRŽUJI SE“ znamená ve výsledku hlas proti.
M. Dzurov nechal tajně hlasovat představenstvo o zvolení Davida Nejerála na post
předsedy klubu Pod-O-Lee:
PRO: 9 hlasů

ZDRŽUJI SE: 1 hlas

Neplatný: 1 hlas

David Nejerál byl zvolen předsedou klubu Pod-O-Lee.
Jmenováním prezidenta Studentské Unie začne mandát nového předsedy KPOD.

4. Schválení uložení serveru
- navržení bodu: R. Vojčík
Do mailové konference predstavenstvo došel e-mail od Slavomíra Kriváka, který
požádal o uložení serveru do server racku v serverovně na bloku F. Dále požádal o
přiřazení druhé IP adresy.
- počet lidí s hlasovacím právem: 10 (bez D. Nejerála)
M. Dzurov dal hlasovat o uložení serveru do server racku na F a přiřazení druhé IP
adresy Slavomíru Krivákovi:
PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 2 hlasy
Návrh byl schválen.
------------------------------------------------------21:20 odešel Michal Schiller, Tereza Kybalová a Michal Rothanzl
- počet lidí s hlasovacím právem: 10

5. Vyhlášení voleb na správce bloku D
- navržení bodu: M. Dzurov
Vzhledem ke zvolení nového předsedy KPOD D. Nejerála nemá blok D svého
správce. Je třeba vyhlásit volby na tuto pozici.
Do volební komise se přihlásili tito lidé: Martin Franěk, Vlastimil Černý a Dušan
Hrušťák. Martin Franěk bude předseda volební komise.
M. Dzurov dal hlasovat schválení o volební komise pro volbu správce bloku D ve
složení viz výše uvedená jména:
PRO: 10 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasy
Volební komise byla schválena.
Volební komise zašle termíny související s kandidátkou a pošle informační maily.

6. Ceníky služeb
- navržení bodu: R. Pupák
R. Pupák oznámil, že studentský parlament schválil ceník služeb klubu Pod-O-Lee,
ve znění které bylo schváleno představenstvem klubu. Se změnou modelu účetnictví,
v souvislosti s plátcovstvím DPH z plateb za služby a odečtu DPH při nákupu věcí

pro tyto služby, je nutné změnit i způsob vedení účetnictví. Vzhledem k relativně
krátkému období, kdy se musí účenictví zpracovat - DPH se platí kvartálně, je nutné
aby měl předseda klubu vždy přehled o všech fakturách a paragonech se službou
souvisejících.
Proto bývalý předseda R. Pupák navrhuje převzít způsob, který již začal úspěšně
aplikovat se správci klubové tiskárny - prostřednictvím služby Google docs je sdílen
mezi předsedou a správci služby dokument, do kterého správci doplňují platby od
uživatelů i výdaje související se službou. Je tak možné do účetnictví zahrnout včas
všechny paragony a faktury se správným datem zdanitelného plnění a to i v případě,
že předseda ještě nemá tyto doklady fyzicky k dispozici. Systém je pružnější - správci
i předseda mají aktuální přehled o čerpání a příjmech a zároveň i správci tímto
způsobem udržují pořádek ve svých platbách a tím usnadňují práci předsedovi.
Objevila se námitka, že účetnictví není možné založit na online službě z důvodu
možné ztráty dat. R. Vojčík navrhl, že se účetní data mohou pravidelně stahovat a
archivovat.
J. Wiesenberg se proti nápadu ohradil, protože si myslí, že se tím přenáší část práce a
odpovědnosti předsedy na správce služby.
R. Pupák souhlasí, že část práce je přenesena na správce služby. Pro správce bude ale
zápis několika plateb a výdajů jednodušší a přehlednější, než pro předsedu
odlišování účetních operací související se službou v kompletním účetnictví klubu.
Také bude systém rychlejší a nebude nutné každou fakturu/paragon předávat
předsedovi hned, ale předseda bude mít přehled o nepředaných paragonech a sám si
je vyžádá až je bude potřebovat. Odpovědnost za účetnictví však zůstává na
předsedovi klubu.
D. Nejerál se podívá na způsob vedení účetnictví s týmem tiskárny a zváží způsob
vedení účetnictví u všech služeb.

7. Činnost správců bloků a služeb
- navržení bodu: M. Dzurov
Radek Pupák, předseda KPOD
- mluvil s vedoucí koleje o proběhlých a plánovaných revizích na koleji Podolí
- probíhá beta-testovací provoz tiskárny v PC učebně (do 14-ti dnů by měla být
spuštěna pro lidi)
- řešil účetnictví
- informoval o tom, že 12. – 13. 6. se uskuteční výjezdní zasedání SU, doporučil
představenstvu a aktivním lidem, aby se tohoto zasedání zúčastnili
Jiří Wiesenberg, správce bloku A
-

vypsal otevírací doby kufrárny na bloku A
otevírání několika dveří
poděkoval V. Langerové, která se postarala o další jeden den otevření
kufrárny

-

zeptal se představenstva, kdo se dokáže připojit na Wifi, která má vysílač
instalovaný na menze. Chce do budoucna aby bylo vyřešeno více userfriendly (stávající stav není vyhovující) .

Vlastimil Černý, zástupce správce bloku B
-

klimatizace v serverovně vytopila pokoj pod serverovnou – už se pracuje na
opravě do budoucna
pravděpodobně byl zlomen náhradní klíč k serverovně při pokusu se tam
dostat
na 2. patře byly vyhozeny jističe a serverovna tak 3x nefungovala
stále je problém s otevřenými hlavními dveřmi do bloku
běžný provoz (otevírání pokojů).

Jan Šupka, správce bloku C
-

běžný provoz
byly trochu problémy s hadicí od klimatizace, ale již vyřešeno.

David Nejerál, správce bloku D
-

10. 6. 2010 – uklidňování opilců na bloku D
14. 6. 2010 – rozhovor s pí. Makulovou o grilovací párty SH + POD
běžný provoz (otevírání pokojů).

Richard Kuchár, SIPK
- do 23. 6. 2010 nebyl ve funkci
- faktura zařízení pro Academii
- kontrola odpojování, odpojování trestanců a členů, kteří „rozesílají viry“
- požádal na schůzi nového předsedu o revizi – klíčů, kódů k alarmu a
konferencí
Michal Šoka, SA
- řešil platby
- vyřešení dlouhodobého problému připojení - user id 2721
- zapojení pár dalších problémových přistěhovalců
- žádost o doplnění kontaktu (Wiesenberg, Bouda, Melichar).
Martin Prokš, SPAPK
- Podpora Madony – společně uspořádaná akce „Podolí se baví“ která se
uskuteční v Madoně 29. 6. 2010 – budou studentské ceny a soutěže, za klub
POD bude v Madoně viset banner klubu
- zařizování propagačních materiálů
- aktualizace seznamů klíčů na vrátnici
Dále uvedení správci nevyplnili svou činnost do wiki, ani jiné mailové konference:
blok E, blok F, SBAN, SS, SKAM, KS.

8. Závěr
Příští schůze na, které má být jmenován nový předseda KPOD se uskuteční
pravděpodobně 7. 7. 2010.
Schůze byla ukončena ve 22:11.
Zapsala: Lenka Zuská
V Praze 25.6. 2010

Schválil: Richard Kuchár
správce IP konektivity

