Zápis ze schůze představenstva
klubu Pod-O-Lee
Datum konání: 4. 4. 2012
Místo konání: zasedací místnost Klubu Pod-O-Lee
Prezenční listina:
o David Nejerál, předseda klubu Pod-O-Lee
o Vlastimil Černý, místopředseda klubu Pod-O-Lee
o

Lenka Zuská, správce bloku A

o
o
o
o

Martin Černý, správce bloku B
Michal Schiller, správce bloku C
Petr Kalich, správce bloku D (příchod cca v 20:33)
Vít Kopeček, správce bloku E

o
o
o
o
o

Jana Mikušová, správce bloku F
Ján Tkačík, správce autority (příchod cca v 21:22)
Róbert Vojčík, správce informačních systémů
Jan Kobliha, správce bezpečnosti a news (příchod v 20:33)
Martin Dzurov, správce sportoviště (příchod cca v 21:04)

o
o

Martin Záveský, zástupce správce sportoviště (odchází v 21:15)
Petr Melichar, zástupce správce prezentace a propagace klubu Pod-O-Lee

Hosté:
o Martin Bém, zástupce správce bloku E
o Michal Kupec, správce Hudebny (příchod cca ve 21:00)
o Jan Kodrba, zástupce správce Hudebny
o Eva Vondráková, správce masérny (odchází v 21:15)
o
o
o

Josef Stracke, správce tiskárny
Stanislav Beneš, zástupce správce bloku F
Jan Medřický, šéf kolejní skupiny

o
o

Pavel Bažant, správce Her
Dušan Hrušťák, zástupce správce bloku C

o

Martin Prokš, příchod v 21:28

o

T. Metelka, příchod v 23:45

Omluveni:
o Richard Kuchár, správce IP a konektivity
 počet účastníků s hlasovacím právem: 12
Program schůze
A. Zahájení schůze
B. Činnost správců bloků a služeb
C. Prodloužení otevírací doby Sportoviště
D. Výstup z RSÚZ, KSÚZ, RSS
E. Výstup od paní Makulové

F. Rozpočet

A. ZAHÁJENÍ SCHŮZE
D. Nejerál zahajuje schůzi ve 20:13 a vítá všechny přítomné.

B. ČINNOST SPRÁVCŮ BLOKŮ A SLUŽEB
D. Nejerál požádal představenstvo, aby svou činnost zapsali do wiki, pokud se nezdaří, je možné své návrhy
psát do e-mailové konference predstaventvo@pod.cvut.cz.
a. David Nejerál, předseda kolejního klubu Pod-O-Lee
 placení účtů
 zpracování účetnictví
 RSÚZ, KSÚZ, RSS
o KSÚZ bude samostatný bod
 jednání s paní Makulovou
 řešení špatných plateb
b. Lenka Zuská, správce bloku A






na bloku A proběhl Podolský trojboj (účast správce a televizorů -družstvo se umístilo na 2.
místě )
o chválí P. Melichara za dobrou organizaci
duben/květen se chystá oprava výtahů - budou do 5. patra, předpoklad délky prací 4 týdny.
o informace má od paní Makulové
o V. Černý opravuje, výtahy budou pouze do 4. patra; D. Nejerál dodává, že tato změna
musela být provedena kvůli rozpočtu výstavby
spolu se SIS provedli čistku v mail. konfeře admins-a
o L. Zuská doporučuje provést i ostatním správcům

c. Martin Černý, správce bloku B
 ze strany SUZu
o oprava výtahů (už započalo, velký hluk)
o oprava střechy
 řešení sporu na pokoji B110
o slečny se navzájem šikanovaly
o paní Makulová je možná přestěhuje
 spadlý port
 otevírání pokojů
d. Michal Schiller, správce bloku C
 vyhození bezdomovce za účasti paní Makulové a Městské policie na 4. patře
o byla to ta samá osoba, kterou vyhodili před ¾ rokem
 řešení trestance formou napomenutí kvůli stahování Torrentů
 běžný provoz
 padá římsa
 odemyká pokoje za správce bloku D
e. Petr Kalich, správce bloku D
 jako vždy běžný provoz, nic nového, nic starého, nic suprového, nic pohoršujícího
 správce bloku D bydlí na bloku C

f.

Vít Kopeček, správce bloku E
 zprovozňoval server
o následnou údržbu přenechá studentům z oboru IT, se kterými se seznámil na
grilovací akci
 proměřoval kabely

g. Jana Mikušová, správce bloku F
 běžný provoz
 Tomáši Pavelcovi končila půlka trestu, proto mu navrhla, aby si zbytek odpracoval, neozval
se, jeho spolubydlící, D. Michalová, stahuje 3x více od doby trestu T. Pavelce, možná by se
mohlo řešit
 D. Nejerál upozorňuje na narůstající nepořádek v 1. a 2. patře, chodí stížnosti
 S. Beneš o tom byl informován; slečna, která všechno vyvolává je nyní v USA, dnes probíhá
nějaká „palačinka párty“ – po schůzi se tam zajde podívat, je-li vše v pořádku
 V. Černý: Tomáš Pavelec měl na svém serveru foto z Podolí Faces, chtělo by je od něj získat
o P. Melichar tyto fotky má a umístí je na stránky
h. Jan Medřický, šéf kolejní skupiny
 běžný provoz
 V. Černý slyšel na KS samou chválu, akorát by mohli vyřešit ukládání sáčků do vysavače,
nejlépe na vrátnici
o J. Medřický informuje, že má instrukce od paní Makulové
i.

Martin Záveský, zástupce správce sportoviště
 nevyčerpali celý rozpočet na akci Jak cvičit; akce byla úspěšná, přišlo 28 lidí, doufá ve
zvednutí návštěvnosti sportoviště
 M. Dzurov se prozatím na schůzi nedostavil, následuje informace z wiki:
o přepracování rozpočtu na základě předrozpočtové schůze
o výměna zdroje u PC (aktuálně reinstalace)
o příprava obdobné minuloroční soutěže v CROSS FITu
o vyber vysavače
o postupné přečalounění laviček

j.

Róbert Vojčík, správce informačních systémů
 připravuje podklady (virtuál) pro wifi
 školení na galerii

k. Jan Kobliha, správce bezpečnosti a news
 V. Černý informuje představenstvo, že si nový SBAN ještě si nevyzvedl klíče od serverovny
A, ale už studuje problematiku o vyhledávání NATů
 D. Nejerál mu poskytl freeware program a bakalářskou práci o NATech
l.

Richard Kuchár, správce IP konektivity (nedostavil se - vyplněno ve wiki)
 schodzka s riesicmi wifi (mozny buduci z/nastupcovia)
 rychla inventura academy labu
 schodzka so zastupcami FIT o zapujcke labu
o zapujcka bude na rok z automaticky predlzenim pokial sa nezrusi z jednej zo stran
o pre nas z toho by mala plynut moznost oducit aktivnych ludi z klubu v ramci CNA
kurzov FIT-u
o spracuju projekt online lab-u, v navyuzivanych hodinach tak bude dostupny pre
studentov na hratky z koleji.



prevod akademie do noveho systemu (v pripade ze sa bude rozmrazovat, moze hned rovo
fungovat. zatial neni zmrazena funkcnost, v pripade nakupu merakov z rozpoctu nam to
usetri par percent)

m. Petr Melichar, zástupce správce prezentace a propagace klubu
 Podolský trojboj – nebyla hojná účast, ale velmi se povedlo
 řeší se Mezi bloky a Pod-O-Day
n. Ján Tkáčík, správce autority
 posílá špatné platby z DUSPS

C. PRODLOUŽENÍ OTEVÍRACÍ DOBY SPORTOVIŠTĚ
M. Dzurov navrhuje posunout otevírací dobu sportoviště na 6:00. Nová podoba by tedy byla o hodinu delší,
a to od 6:00 do 23:00. Tuto změnu chce provést na základě přání uživatelů, protože si nestíhají jít zacvičit,
než jdou do školy či práce. Neví, jestli tuto změnu musí schválit představenstvo, či ne. D. Nejerál informuje,
že bude nutno upravit provozní řád sportoviště a není si jistý, nemusí-li ho zároveň schvalovat hygienik. M.
Schiller se ptá, jak budou řešit to, že nemohou cvičit sami, budou se domlouvat spolu, když jsou jen dva?
Na žádost L. Zuské uvádí M. Dzurov negativa prodloužení otevírací doby. Negativem může být to, že od
sedmé je větší pravděpodobnost, že sportoviště bude sledováno prostřednictvím kamer, od 6 je
pravděpodobnost nižší. Zároveň se řeší nakonfigurování K4 systému; jakmile se nakonfiguruje, tak chtějí
spustit novou otevírací dobu.
USNESENÍ
Představenstvo Klubu Pod-O-Lee mění provozní dobu sportoviště na dobu od 6:00 do 23:00.
a)
b)
c)



pro 8
proti 0
zdržel se 4
Počet osob s hlasovacím právem 12
Provozní doba se mění od 6:00 do 23:00.

D. VÝSTUP Z RSÚZ, KSÚZ, RSS
V. Černý informuje, že se na Strahově schází představitelé z kolejí. Nyní se řešila obsazenost kolejí, která je
cca 7 000, kapacita je tedy celkem naplněna. Dále se řešil Strahov open air, a co všechno dostanou od SÚZ
zdarma: prostor a elektřinu – vyjednává se i pro Mezi bloky. D. Nejerál informuje, že se bude sestavovat
manuál, jak zabezpečit elektroměry, bude se zpracovávat smluvní pokuta, pokud se někdo bude snažit obejít
elektroměr (cca 3 000 – 5 000 Kč a podmínečné vyloučení z koleje). M. Schiller doplňuje, že se nakonec
schválila pokuta ve výši 3 000 Kč.
L. Zuská se ptá P. Kalicha, byl-li na odečtu elektroměrů. Ten ji odpovídá, že nebyl. D. Nejerál doplňuje, že
na odečtu nebyl nikdo.

E. VÝSTUP OD PANÍ MAKULOVÉ
Paní Makulová projednávala s D. Nejerálem problém ubytovaných, kteří odcházejí z kolejí a mají
elektroměr. Dále byl informován, že je uvolněn 8Kč fond. L. Zuská se ptá, bude-li schůze kolejní skupiny,
protože ještě nebyla. J. Medřický ji informuje, že si obchází členy sám, ale pokud na tom správci bloků
trvají, tak schůzi svolá.
D. Nejerál radí představenstvu, aby zkusili zpracovat projekt na zakoupení věcí ke krbu a chemie do
bazénku.

F. ROZPOČET




schválení a debata o rozpočtu prvního období roku 2012
D. Nejerál informuje, že jsou na Strahově uvolňovány prostředky do rezervy pro přestavbu
následuje diskuze o problematických položkách rozpočtu

masérna
M. Schiller by jednotlivé základní položky na provoz seškrtal a zvýšil položku běžný provoz
na 4 000 Kč. D. Nejerál upozorňuje, že nákup žárovek by měl jít z provozu sportoviště, radí E. Vondrákové,
aby zkusila vyhledat opraváře na kolejích, aby ji žárovky vyměnil, a také chce být ujištěn, že bude mít E.
Vondráková dostatek času na provoz masérny a dotazuje se, jak má zajištěn provoz v době své
nepřítomnosti. E. Vondráková ho informuje, že má dva maséry a čas mít bude. M. Schillerovi se nelíbí
položka baterie.
sportoviště
Mezi M. Dzurovem, J. Koblihou a V. Kopečkem probíhá diskuze o financování sportoviště ze sítě. Zatímco
M. Dzurov financování obhajuje a poukazuje na financování jiných aktivit klubu ze sítě. J. Kobliha a V.
Kopeček zastávají názor, že by si na sebe sportoviště mělo vydělat. V. Kopečkovi se navíc nelíbí plánované
zakoupení jednoruček. Finance by měly být primárně investovány do obnovy sítě. Vadí mu i lano Kobra,
naopak se mu líbí Bosu, Kettlebel a masérna; zbytek považuje za luxus.
M. Schiller připomíná, že na poslední schůzi byla schválena vize investování do sítě, sportoviště by se mělo
zachovat tak, aby nečerpalo peníze ze sítě; jednoručky by řešil na několikrát, stáhnul by je na 10 – 15 tisíc,
zrcadla neví, kam by se dala ještě dát, za Bosu a lano je 25 000 Kč docela dost; vysavač opět ne, náklady na
provoz navrhuje sjednotit. M. Dzurov: by jednoručky viděl min. na 50 000 Kč, Bosu tolik stojí a vysavač je
prostě potřeba. D. Nejerál upozorňuje na to, že drobné nářadí proplácí pořád, nyní už nebude, protože už to
musí mít kompletní. J. Medřický si myslí, že jednoručky jsou oprávněné, protože se škrtnul projekt
olympijský kotouč. J. Kobliha a P. Kalich navrhují škrtnout jednoručky na 35 000 Kč.
PR
P. Kalich: upozorňuje, že na Pod-O-Day minulý rok byla nižší částka. P. Melichar informuje, že věci, které se
budou nakupovat, jsou využitelné i pro další roky a některé drobné věci, jako např. uhlí je potřeba nakoupit
znovu. M. Schiller podotýká, že je třeba se omezovat, stejně jako u sportoviště, částku na Pod-O-Day by
snížil. Zároveň ho zajímá, co chce PR kupovat u propagačních předmětů. P. Melichar vysvětluje, že trika a
propisky. M. Schiller navrhuje seškrtat položku propagační předměty na 15 – 18 tisíc, vybavení do PR by
viděl na 3 000 Kč. P. Melichar by chtěl 4 000 Kč. M. Schiller chce vědět proč konkrétně částka 50 000 Kč
na Mezi bloky. P. Melichar jít níž nemůže, je to minimum, za které je schopen Mezi bloky udělat. M. Schiller
navrhuje, aby se prostředky od sponzorů čerpali prioritně, pokud nebudou dostačující, lze čerpat z rozpočtu.
Pokud dá např. sponzor 10 000 Kč dar, těchto 10 000 se nebude čerpat z rozpočtu.

R. Vojčík se chce vyjádřit k celému rozpočtu, nesouhlasí se systémem čerpání věcí z rozpočtu, jsou to peníze
lidí bydlících na kolejích, přijde mu zbytečně např. vyhazovat peníze na teambuilding a podobné akce. Akce
Poznej svého správce bohatě stačí, akce pořádané klubem by se daly pojmout jako teambuilding, nemá nic
proti teambuildingu, ale ne z klubových peněz. Zároveň žádá vysvětlení položky Nová akce klubu. P.
Melichar ho informuje, že se za to se dá organizovat nějaká malá akce. D. Nejerál upozorňuje, že pro tyto
případy je tu Fond malých projektů. M. Schiller se obává, aby nebyl celý Fond malých projektů vyčerpán pro
PR. P. Melichar chce vědět od V. Černého, kolik vyčerpalo z tohoto fondu PR. Ten ho informuje, že cca
3 000 Kč.
P. Kalich u Mezi bloků problém nevidí, Pod-O-Day mu vadí, za propagační předměty chce PR také moc,
stejně tak vybavení do PR je drahé. Nechápe, co stojí na Akci prvák tolik. V. Černý ho informuje, že nájem
Menzy.
P. Melichar chce router do PR místnosti, a aby fungoval co nejdříve.
P. Kalich se ptá, kolik lidí chodí na hry. P. Bažant ho informuje, že cca 5 – 10. Dle P. Kalicha je tedy zbytečný
samostatný teambuilding. P. Melichar sjednotí teambuildingy PR do jednoho. D. Nejerál ruší přes
nesouhlas P. Melichara všechny teambuildingy. V. Kopeček shledává Pod-O-Day jako drahý; částka na
teambuilding je moc a navrhovaný nákup stanu není dostačující, protože stan nic nevydrží za tu cenu. R.
Vojčík se ptá, proč se musí stan kupovat a není sehnán reklamní jako sponzorský dar. M. Dzurov souhlasí
s R. Vojčíkem ohledně teambuildingu, po akci je většinou afterparty. Co se týče propagačních předmětů,
mělo by PR zvážit míru množství propagačních předmětů a jakou návratnou hodnotu. Nechápe položku
váha, k čemu ji PR potřebuje. P. Melichar mu vysvětluje, že je to kvůli kupování masa na akce, aby je nikdo
nešidil. M. Dzurov klidně PR váhu půjčí. M. Dzurov se dále ptá, co obsahuje položka kancelářské potřeby. P.
Melichar objasňuje, že se jedná o rychlosvorky, izolačky, atp. M. Dzurovovi se nelíbí nájem Menzy na Akci
prvák. D. Nejerál to zkoušel domluvit, neuspěl. D. Nejerál informuje, že to není až tak závratná částka
(2 000 Kč), více stojí Průvodce prváka. M. Dzurov navrhuje buď ponechat 3 akce se sníženými náklady,
nebo pouze 2 akce. P. Melichar nesouhlasí, protože jsou již tyto akce zapsané ve FSP. M. Dzurov tedy
nechápe, proč chtějí peníze ještě z rozpočtu, když mají peníze z FSP. R. Vojčík a M. Dzurov vyjadřují názor,
že se klub snaží šetřit, ale vyhazují se peníze za akce. Sportoviště si na ty akce alespoň vydělává, PR ne. D.
Nejerál upozorňuje, že pokud by akce nebyly, zůstane klub pouze jako poskytovatel sítě a sportoviště, ale dle
stanov se investuje i do propagačních akcí.
M. Prokš obhajuje částku na Mezi bloky 50 000 Kč. Pokud by to bylo méně, stane se z toho pokoutná akce,
ať se představenstvo rozhodne, co chce. M. Dzurov si myslí, že pořadatelé Mezi bloků opět prosazují názor
buď dostanou peníze a udělají akci nebo nedostanou peníze a neudělají akci. R. Vojčík se ptá, kolik
potřebují peněz od klubu, kdyby vyšli všichni sponzoři a granty. S. Beneš informuje, že v tom případě by
nepotřebovali nic, ale to je nereálné. R. Vojčík tedy navrhuje vytvořit rezervu 20 000 Kč a pokud to tedy
nevyjde, může se představenstvo sejít a částku doupravit, nižší částka znamená vyšší motivaci. M. Dzurov
hodnotí akci Mezi bloky jako manažerské selhání. S tím nesouhlasí M. Prokš, tvrdí, že se návštěvníci
rozprostřeli i do Honzíka a čajovny, takže peníze nezůstaly jen v Klubu, zároveň se domnívá, že tato akce za
méně než 50 000 Kč udělat nejde. D. Nejerál ujišťuje představenstvo, že bude jinak nastaven kontrolní
finanční systém. L. Zuská je ochotna přistoupit na 50 000 Kč, pokud se organizátoři poučí z chyb. Dle P.
Kalicha je 50 000 Kč minimum, je třeba mít nějakou rezervu. Navrhuje škrtnout Pod-O-Day na 10 000 Kč,
Akci Prvák na 10 000 Kč a propagační předměty na 15 000 Kč a Mezi bloky nechat na 50 000 Kč. S touto
variantou souhlasí i M. Schiller. Dle R. Vojčíka je lepší schválit méně peněz z hlediska motivace. M. Prokš je
ochoten obětovat částky z jiných položek PR, ale ne Mezi bloky. V. Černý informuje, že částka je
vypočítávána konzervativně, počítá s minimálními příjmy, je tedy relativně nadsazená. M. Dzurov i přesto
vidí v Mezi blocích velkou černou díru.
P. Bažant navrhuje u Her zrušit teambuilding a občerstvení pro hráče snížit na 500 Kč.

filmový klub a DDR
P. Melichar obhajuje občerstvení na filmový klub, protože nic jiného nečerpají. K DDR chtěl zakoupit
projektor, který mu při sestavování rozpočtu vypadl. V. Černý podotýká, že žádný projektor v dokumentu
nikdy nebyl. D. Nejerál P. Melichara informuje, že DDR spadá pod PR, které projektor má.
fotokroužek
Představenstvo je z většiny pro částečné hrazení požadovaného vybavení. M. Černý fotokroužek chválí, jedná
se o novou aktivitu, stejně jako masérna. M. Schiller v budoucnost fotokroužku nevěří. L. Zuská a P.
Melichar si naopak myslí, že by se jim měla dát šance a vybavení zakoupit. M. Schiller oponuje, že ho za rok
fungování nepřesvědčili, navíc částečné prostředky jim stejně nepomůžou a ani si to nepřišli obhájit.
K negativnímu stanovisku se připojuje P. Kalich, jelikož do fotokroužku chodí cca 4 – 5 lidé. D. Nejerál
upozorňuje, že se šetří na síť.
blok A
L. Zuská informuje, že má nové televizory a proto by chtěla udělat něco, jako Poznej svého správce a
seznámit je se serverovou A. D. Nejerál to považuje za zbytečné. P. Melichar navrhuje, aby čerpala z Fondu
malých projektů. R. Vojčík si myslí, že by se tato akce měla udělat buď zdarma, nebo z Fondu malých
projektů.
blok B
M. Černý potřebuje klimatizaci, protože sice chladí, ale teče - 3x do roka řeší vytopenou serverovnu, nikdo
neví, co bude ohledně SÚZ, na jiných blocích se klimatizace nějakým způsobem řešila. V. Černý upozorňuje,
že se jedná o poslední blok, kde není klasická klimatizace. V. Kopeček tento návrh podporuje. P. Kalich
oponuje, protože tato klimatizace chladí ze všech nejlépe. M. Schiller to shledává nevyhovující, protože tato
klimatizace, jak řekl M. Černý, teče. Dle R. Vojčíka, pokud klimatizace vytéká, je potřeba ji vyměnit.
blok C
M. Schiller chtěl položkou teambuilding poukázat na teabuildingy malých skupin. Dále uvádí, že provozní
náklady jsou odlišné z důvodu, že potřebuje koupit kabel a koncovky. J. Kobliha se dotazuje, proč se nákupy
kabeláže nerealizují centrálně. D. Nejerál ho informuje, že si to nepřáli síťaři.
blok D
P. Kalich by chtěl provést obnovu strukturované kabeláže. J. Kobliha informuje, že proměřil cca 60 % bloku
a z těchto 60 % bylo 10 pokojů špatných, závěrem tedy je, že v kritickém stavu kabeláž není, ale může
v blízké budoucnosti být. M. Schiller informuje, že na bloku E měřil certifikačním měřákem, ze kterého
vyšlo, že chyba je buď v patch panelu, nebo v zásuvce. Pokud by se kabeláž prováděla, tak pro blok E a ne pro
blok D, protože blok E bude přes léto zavřený. D. Nejerál má zprávu od paní Makulové, že jí nezáleží na tom,
který z těchto dvou bloků bude uzavřený. J. Kobliha na bloku E nebazíruje, ale alespoň jeden by měl být
hotový. P. Kalichovi je taktéž jedno, jestli to bude blok D nebo E, ale v případě bloku D je ochoten se zapojit.
M. Schiller je pro blok E, protože je na něj zpracován projekt, a paní Makulová počítá se zavřením bloku E.
blok E
P. Kalich se ptá, proč chtějí testery, když bude nová kabeláž. J. Kobliha zvažuje nakoupit testery, které chtěl
R. Kuchár.

blok F
S. Beneš chce navýšit provozní náklady kvůli potřebě nových zásuvek a nákupu kleští. Zároveň by chtěli
koupit korkovou nástěnku. D. Nejerál nesouhlasí, aby nástěnka byla položka v rozpočtu, ať udělají projekt
na 8 Kč fond.
KS
J. Medřický bude mít klíč od kolárny u sebe. D. Nejerál navrhuje zpracovat projekt na vybavení kolárny,
sudovny a krbu z 8 Kč fondu. S. Beneš by chtěl poprosit členy KS ať informují majitele kol, aby si svá kola
uvazovali v kolárně, stává se, že si jeden člověk uvazuje své kolo na 2. patře na bloku F. V. Kopeček by
ponechal položku sekyra ke krbu. Jak D. Nejerál, tak R. Vojčík si myslí, že to nemá smysl, protože pokud
nebude přivázána, tak zmizí.
učebna a tiskárna
D. Nejerál se domnívá, že na plotr jsme příliš malá kolej, většina představenstva je pro škrtnutí plotru.
Náklady na učebnu se snižují na 1 000 Kč. P. Stracke nepotřebuje sluchátka, protože jsou nová. V. Černý
informuje představenstvo, že peníze vydělané tiskárnou jdou na její opravy. P. Stracke by chtěl řezačku. J.
Medřický mu navrhuje, aby si koupil lepší. P. Melichar ho informuje, že PR kupovalo řezačku za 2 100 Kč.
knihovna
D. Hrušťák nakupuje knihy na základě požadavků studentů.
správce IP konektivity
Za R. Kuchára bude odpovídat R. Vojčík, jelikož se R. Kuchár omluvil ze schůze. J. Kobliha se ptá, jak by se
daly vyřešit zkoušečky. V. Černému se nelíbí, aby zkoušečky za 25 000 Kč byly na serverovnách. Pokud
správci, dle R. Vojčíka, nechtějí mít zodpovědnost za vlastní měřák, tak ať se koupí jeden pořádný a dá se na
serverovnu A. L. Zuská chce vědět, jak by se řešila výpůjčka z této serverovny. D. Nejerál ji informuje, že
nová zabezpečovačka loguje přístupy. D. Nejerál se ptá, k čemu je VGA prodlužovačka. R. Vojčík informuje,
že do serverovny bloku F. M. Schiller je proti UPS server racku, protože to jsou stroje pro soukromé účely.
správce informačních systémů
R. Vojčík změnil strukturu svých požadavků, protože se začaly zdražovat disky, aby docílil stejné částky,
vyměnil 3 tera disky na 2 tera. SSD Disk navrhuje kvůli kamerovému systému.
hudebna
M. Kupec upozorňuje, že se do Hudebny přes rok neinvestovalo, došlo k opotřebení či zničení materiálu a
proto žádá peníze z rozpočtu. Je potřeba opravit dveře, neplní svoji funkci.
předseda
V. Černý by chtěl nový monitor, úhlopříčka je malá, svítivost špatná. M. Schiller a P. Kalich zamítají, jelikož
se šetří. M. Dzurov se ptá, proč je tak vysoká částka na síťové rezervě. D. Nejerál informuje, že takovou
navrhl R. Kuchár. M. Dzurovovi není jasné, proč se stále odkládají peníze. V. Černý mu vysvětluje, že R.
Kuchár bude ve své funkci končit, rezerva se vytváří pro upgrade serverů, aby vše bylo připravené pro
nového správce. Síťová rezerva se škrtá na 475 000 Kč.
Na závěr M. Schiller dodává, že se mu nelíbí položka vysavač a není spokojen s úklidem sportoviště. R.
Vojčík si nemyslí, že by byl úklid špatný od doby, co tam chodí uklízet jedna slečna. M. Dzurov informuje M.

Schillera, že toto je 3. varianta úklidu, která se poprvé osvědčila. Nákupčí Fíla dodal M. Dzurovovi tři
nabídky firem. Pokud to M. Schillerovi nestačí, M. Dzurov pošle požadavek nákupčím, kompletní seznam
požadavků na úklid, aby zažádali od firem cenovou nabídku.

USNESENÍ
Představenstvo klubu Pod-O-Lee schvaluje rozpočet na první pololetí roku 2012 v podobě, v jaké byl
odeslán do konference představenstva 5. 4. 2012 v 0:29.
a) pro 11
b) proti 1
c) zdržel se 0
 Počet osob s hlasovacím právem 12
 Rozpočet byl schválen.
D. Nejerál končí schůzi 5. 4. 2012 v 0:35.

