Zápis ze schůze představenstva
klubu Pod-O-Lee
Datum konání: 23.3.2011, od 20:00 hod
Místo konání: klubovna kolejního klubu Pod-O-Lee
Prezenční listina:
; David Nejerál, předseda klubu Pod-O-Lee
; Vlastimil Černý, místopředseda klubu POD
; Martin Dzurov, správce sportoviště
; Jiří Wiesenberg, správce bloku A
; Michal Schiller, správce bloku C
; Petr Kalich, správce bloku D
; Martin Franěk, pověřený správce bloku F, zplnomocněný za
blok B, zástupce KS
; Michal Šoka, správce autority
; Martin Prokš, správce prezentace a propagace
; Richard Kuchár, správce IP konektivity

Hosté:
;
;
;
;
;
;

Lukáš Šandala, zástupce správce bloku A
Martin Záveský
Jan Karel
Petr Melichar
Vašek Fíla
Lenka Zuská

Omluveni:
; Robert Vojčík, správce kont a mailu
-

počet lidí s hlasovacím právem: 9

Program jednání:
0. Zahájení
1. Činnost správců bloků a služeb
2. Výstup RSUZ, KSUZ, RSS
3. Schválení zápisu z 3.3.2011
4. Vyhlášení voleb na pozice správců bloků
5. Úprava a schválení rozpočtu na 1. pololetí roku 2011
6.. Závěr

0. Zahájení

D. Nejerál krátce po osmé přivítal přítomné a zahájil schůzi.

1. Činnost správců bloků a služeb
- navržení bodu: D. Nejerál

D. Nejerál požádal představenstvo, aby svou činnost od minulé schůze
napsali do wiki. Na wiki se zaznamenává i program schůze.
David Nejerál, předseda KPOD
;

Spolu s místopředsedou zpracovávání účetnictví

;

Vyúčtování rozpočtu

;

Řešení prasklé vody na bloku C

;

Bylo schváleno čerpání z osmikorunového fondu. Částka půjde na nákup nových
branek na hřiště.

Jiří Wiesenberg, správce bloku A
;

Nový síťový správce na bloku – Lukáš Šandala

;

Proběhla akce poznej svého správce

Martin Černý, správce bloku B
;

Běžný provoz

;

Přesun UPS z bloku C

Michal Schiller, správce bloku C
;

Odešel televizor

;

Řešení havárie bojleru na bloku C, bude potřeba nový

Petr Kalich, správce bloku D
;

Nový televizor

;

Běžný provoz

;

Dotaz, zda správce bloku může někoho odpojit od sítě. R. Kuchár říká, že po
předešlém upozornění je možné, aby správce bloku někoho odpojil. V Černý
upozorňuje na nutnost stanovit podmínky, za kterých je možné překročit limit daný
pro síť, R. Kuchár chce, aby si každý, kdo limit překročí, tuto skutečnost obhájil, jinak
bude odpojen

Martin Franěk, pověřený správce bloku F
;

Na bloku F se objevily štěnice, které byly nahlášeny až za tři týdny po zjištěném
výskytu. Někdo je zkoušel vysát vysavačem. Hrozí rozšíření i na ostatní bloky.

;

Odstěhování UPS z bloku C na blok F

Martin Dzurov, správce sportoviště
; Běžný provoz

; Tvorba návrhu na rozpočet pro sportoviště
20:25 přišel Martin Záveský
Martin Prokš, SPAPK
; Plánování akce MEZI BLOKY
; Tvorba návrhů do rozpočtu
; Připravovaná PR místnost
Richard Kuchár, správce IP konektivity
;

Běžný provoz

;

Výroční zpráva

Michal Šoka, správce autority
;

Oprava připojení jedinců k internetu

;

Opravy špatných plateb

;

Kontroly prodlužování služeb a logů

;

Práce na modulu registrace

;

Plánování migrace DUSPS

Dále uvedení správci nevyplnili svou činnost do wiki, ani jiné mailové
konference: Správce bloku E, KS, SKAM, SBAN.

2. Výstup z KSUZ, RSUZ, RSS
- navržení bodu: D. Nejerál

Zástupci dostali podklady pro navýšení kolejného o 5% plus DPH.
Zdražení by mělo být od 1.5.2011 s tím, že prázdninové kolejné se
nezdraží, ale zároveň nebude 70% z ceny kolejného pro akademický rok,
jak to bylo předešlé prázdniny. Důvodem je stále více zájemců o ubytování
na koleji během akademického roku. Koleje jsou dle informací od p.
Zmrzlíka stále naplněné na 97-98%. V Černý uvádí, že na koleji Podolí
chybí do maximální kapacity přibližně 80 studentů. L. Zuská se ptá, zda je
možné zvýšení kolejného ovlivnit. D. Nejerál říká, že navýšení kolejného
schvaluje akademický senát a je pravděpodobné, že ke schválení dojde. M.
Záveský se ptá, zda je zdražení globální pro všechny koleje. V Černý
upřesňuje, že zdražovat se možná nebude ubytování na krizových blocích
jednotlivých kolejí. Během letních prázdnin jsou naopak koleje naplněné
jen ze 30%. R. Kuchár to přičítá nedostatečné propagaci prázdninového
levného ubytování na vysokoškolských kolejích.
20:30 přišel P. Voldán

3. Schválení zápisu z 3.3.2011
- navržení bodu: L. Zuská

D. Nejerál dal hlasovat o schválení zápisu z 3.3.2011
PRO: 7 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 2 hlasů
Zápis byl schválen.

4. Vyhlášení voleb

- navržení bodu: V. Černý
Představenstvo se dohodlo, že všem správcům zruší mandát k 30.4.2011 a
vyhlásí nové volby.
Volební komise bude:
; Předseda: M. Franěk
; V. Černý
; P. Kalich
Usnesení: Představenstvo klubu Pod-O-Lee ruší mandáty správců bloků
k 30.4.2011.
Předseda D. Nejerál dává hlasovat o usnesení Představenstva.
PRO: 7 hlasů, PROTI: 2 hlasy, ZDRŽEL SE: 0 hlasů
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení: Představenstvo klubu Pod-O-Lee vyhlašuje volby na všechny
pozice správců bloků s následující komisí: M. Franěk – předseda komise, V.
Černý, P. Kalich – členové komise.
Předseda D. Nejerál dává hlasovat o usnesení Představenstva.
PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 1 hlas
Usnesení bylo schváleno.

5. Úprava a schválení rozpočtu klubu Pod-O-Lee na 1.
pololetí roku 2011
- navržení bodu: D. Nejerál
Čerpání rozpočtu za minulé období … 789 757,- Kč
Příjmy za minulé období … 948 100,- Kč
Stav účtu … +158 343,- Kč
Připomínky k návrhu současného rozpočtu, které byly sděleny po
13.3.2011 jsou nezapracované, protože v 13.3.2011 byl poslední den, kdy
bylo možné posílat úpravy návrhů rozpočtu.
Předseda D. Nejerál dává hlasovat o usnesení, že Představenstvo přijímá
návrhy čerpání rozpočtu dodané po 13.3. 2011.
PRO: 6 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 3 hlasy
Usnesení bylo schváleno.

Současný stav:
Platby přijaté na účet … 764 555,- Kč
Rezerva … 100 000,- Kč
Zůstatek na účtu z minulého období … 167 889,- Kč
Současný stav účtu … 1 032 444,- Kč
Platby přijaté na účet:
310 plateb … Sportoviště … 155 000,- Kč
16 plateb … Hudebna … 5600,- Kč
754 plateb … Síť … 603 200,- Kč
Na koleji je v současnosti ubytováno 977 lidí, ne všichni již za služby platili
a předpokládá se, že část plateb ještě na účet přijde.
Odhadované příjmy z tiskárny … 20 000,- Kč
Debata o výši čerpání rozpočtu. Jednalo se o to, zda převést zůstatek
z minulého rozpočtu do nového. M. Prokš navrhuje schválit čerpání, které
je navržené ve stávajícím dokumentu, a pokud poté bude nějaký zůstatek,
schvalovat dodatkové čerpání. V. Černý navrhuje čerpat 764 555,- +
167 899,- - tedy přijaté platby za toto pololetí a zůstatek na účtu
z minulého období. Platby, které přijdou na účet od této chvíle, navrhuje
zahrnout do dalšího rozpočtu, kdy další schůze o schvalování rozpočtu
bude opět týden až dva po limitu přijetí plateb.
1. návrh … čerpání pouze částky uvedené v dokumentu; 850 000,- Kč
2. návrh … čerpání částky, která je v současnosti na účtu (bez rezervy);
920 000,3. návrh … čerpání částky uvedené v dokumentu spolu se zůstatkem
na účtu z minulého období; 1 010 000,- Kč
D. Nejerál dává hlasovat o schválení prvního návrhu (viz výše):
PRO: 3 hlasy, PROTI: 3 hlasy, ZDRŽEL SE: 3 hlasy
Návrh nebyl schválen.
D. Nejerál dává hlasovat o schválení druhého návrhu (viz výše):
PRO: 3 hlasy, PROTI: 3 hlasy, ZDRŽEL SE: 3 hlasy
Návrh nebyl schválen.
D. Nejerál dává hlasovat o schválení třetího návrhu (viz výše):
PRO: 2 hlasy, PROTI: 5 hlasů, ZDRŽEL SE: 2 hlasy
Návrh nebyl schválen.
Debata o výši čerpání rozpočtu. Diskuze, zda ponechat nějakou finanční
rezervu, nebo zda čerpat vše a jako rezervu mít pozdě příchozí platby. Ani
v jednom z návrhů se nejedná o rezervu 100 000,- Kč, s touto rezervou je
počítáno v každém případě.

21:25 odešel L. Šandala
Debata, kdy proběhne StopStav čerpání minulého rozpočtu.
Výše dohodnutého čerpání:
920 000,- Kč
Desátky:
85 000,- Kč
Následuje procházení jednotlivých položek rozpočtu.
Debata o nevyhovujícím úklidu sportoviště a možném řešení této situace.
Nákupčí navrhuje změnit firmu.
Bylo rozhodnuto, že všichni, kteří vedou kurzy ve sportovišti a jsou
ubytováni na koleji, nedostanou za svoji práci od příštího rozpočtu dárkové
poukazy, ale odpustky na služby.
Novou místnost pro PR skupinu slíbila D. Nejerálovi vybavit p. Makulová.
23:15 odešel V. Fíla
Pro serverovny na bloku A a F se nakoupí speciální hasicí přístroje.
Akce Y bude pro všechny aktivní členy klubu Pod-O-Lee.
Navrhované čerpání:
919 864,- Kč
Stav:
+136,- Kč
Rezerva na síťové prvky bude využita na postupnou obnovu síťových prvků
na blocích (resp. jednom bloku).
D. Nejerál dává hlasovat: Představenstvo klubu Pod-O-Lee schvaluje
rozpočet navržený v dokumentu Rozpočet klubu Pod-O-Lee na 1. pololetí
roku 2011 v této navrhované výši: 919 864,- Kč (stav: + 136,- Kč).
PRO: 6 hlasů, PROTI: 1 hlas, ZDRŽEL SE: 2 hlasů
Rozpočet pro první pololetí roku 2011 byl schválen.

6. Závěr

Ve 01:15 D. Nejerál ukončil schůzi.

Zapsala: V. Radějová
V Praze 23.3.2011

Schválil: David Nejerál
Předseda klubu

