Zápis ze schůze představenstva
klubu Pod-O-Lee
Datum konání: 30.5. 2012, od 20:00 hod
Místo konání: klubovna kolejního klubu Pod-O-Lee
Prezenční












Hosté:

listina:
David Nejerál, předseda klubu Pod-O-Lee
Vlastimil Černý, místopředseda klubu Pod-O-Lee
Jan Kobliha, správce bezpečnosti a news
Jakub Štollmann, správce IP konektivity (hlasovací právo od
jmenování do funkce)
Ján Kobezda, správce informačních systémů (hlasovací právo
od jmenování do funkce)
Jana Mikušová, správce prezentace a propagace (příchod
20:18, hlasovací právo od jmenování do funkce), pověřený
správce bloku F
Ján Tkačík, správce autority
Lenka Zuská, správce bloku A
Martin Černý, správce bloku B (příchod 20:36)
Michal Schiller, správce bloku C
Petr Kalich, správce bloku D
Martin Bém, zástupce správce bloku E

 Naděžda Makulová, vedoucí koleje Podolí
 Jan Medřický, vedoucí KS
 Petr Melichar, zástupce SPAPK (hlasovací právo do
jmenování J. Mikušové)
 Martin Záveský, zástupce správce sportoviště
 Vít Luhan, zástupce správce bloku D

Omluveni:
 Robert Vojčík, správce kont a mailu
 Richard Kuchár, správce IP konektivity
 Martin Dzurov, správce sportoviště
-

počet lidí s hlasovacím právem: 8

Program jednání:
0.
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Vyhlášení výsledků voleb na správce služeb
Info od vedoucí koleje N. Makulové
Činnost správců bloků a služeb
Kufrárna

5. Hudebna
6. Vyhlášení voleb na předsedu Klubu Pod-O-Lee
7. Závěr

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

1. Vyhlášení výsledků voleb na správce služeb
- navržení bodu: V. Černý

Uskutečnily se volby na pozice správců služeb. Volební komise,
v zastoupení Petr Melichar, si vzala slovo. Na pozice Správce autority,
Správce propagace a prezentace se přihlásil vždy jeden kandidát – byli
zvoleni 1 hlasem. Na další pozice bylo vždy po dvou kandidátech. Volby
dopadly následovně:
·
·
·
·
·

Správce
Správce
Správce
Správce
Správce

autority – Ján Tkačík
propagace a prezentace – Jana Mikušová
sportoviště – Martin Dzurov
IP konektivity – Jakub Štollmann
informačních systémů – Jan Kobezda

Proběhlo krátké představení nově zvolených přítomných správců služeb.
Tímto okamžikem byli správcové uvedeni předsedou klubu POD do funkce
a mají hlasovací právo.
J. Mikušová byla předsedou pověřena dočasnou správou bloku F (do
zvolení nového správce na blok F).
------------------------------------------------------20:18 přišla Jana Mikušová
- počet lidí s hlasovacím právem: 10

2. Info od vedoucí koleje N. Makulové
- navržení bodu: N. Makulová

D. Nejerál přivítal na schůzi N. Makulovou a předal jí slovo:
Informace vedoucí koleje p. Makulové:
·

V úvodu poděkovala za bezproblémový průběh konání festivalu MEZI
BLOKY a posléze i jejího pokračování na afterparty.
Incident u občerstvení p. Mouchy způsobily osoby, které zde nebydlí,
nejsou ani studenty.

·

Finanční prostředky
- Čerpání omezeno pouze na nutné a neodkladné věci, s ohledem na
odchody z kolejí vč. vracení kaucí dojde ke snížení příjmů. Příjmy v létě
(snížení kolejného o 30%) + příjmy z hostelu nemusí pokrýt skutečné

náklady na provoz kolejí. Je nutno platit zálohy dodavatelům energií,
bohužel jejich ceny i spotřeba vzrostly.
·

Plán investic
- S ohledem na plánovanou restrukturalizaci SÚZ a omezení některých
pravomocí nelze vypisovat výběrová řízení. Nyní platí již i pro na
dodávky nad 1 mil. Kč. Týkalo se to plánované výměny střech (objemy
nad 2 mil.Kč) na bl. A a B – proto byla u bl. B
provedena pouze
oprava.
Již realizováno :
Rekonstrukce výtahů na bloku A a B, požadavek na zajištění jejich
dojezdu do VI.NP kvůli navýšení nákladů o výši 2.3 mil. Kč nebylo
možno realizovat.
- výměna sprch. koutů na bl. C – přízemí
- dokončena výměna stoupaček na bl. A, poslední 2 stoupačky na bl.B
zřejmě na podzim
- 2 vedení VZT na bl. A i B – další sekce postupně dle fin. možností.
- Bl. D a E - VZT zatím není aktuální, je nutno preferovat zajištění
odvětrání sprch. koutů na buňkách. Blok B má ve velice špatném stavu
okna – zpracované nabídky tj. 2 varianty – všechna okna bloku, nebo
jen okna pokojů předloženy vedení SÚZ k projednání s návrhem na
realizaci do září 12.

·

Plán oprav
- provedeno vymalování sociálního zařízení b. D a E, oprava dveří vstup
na terasu F, oprava dlažby terasa C-F. Mimo plánované opravy a
rozpočet bylo nutno zajistit havarijní opravy omítek a říms. V řešení je
výměna dveří na bl.B za původní z bl. F – problém z chybějící částí
rámu.

·

Hřiště
- Požádala o zpracování informace o stavu hřišť v areálu, aby se daly
případně zajistit opravy včas a nedošlo k větším škodám či zranění
studentů.

·

Plán oprav
- provedeno vymalování sociálního zařízení bloku D a E, oprava dveří
vstup na terasu F, oprava dlažby terasa C-F. Mimo plánované opravy a
rozpočet bylo nutno zajistit havarijní opravy omítek a říms. V řešení je
výměna dveří na bl.B za původní z bl. F – problém z chybějící částí
rámu.

·

PC učebna
- Předložený návrh na nové vybavení PC učebny, původní je z r.2006
částečně již nefunkční + zastaralé, které neodpovídá současným
požadavkům, který zpracoval V.Černý, byl předložen vedení SÚZ –
zatím pozastaveno, preferována je výměna oken na bloku B.

·

Čerpání 8 Kč fondu

- Dle smlouvy mezi SÚZ a SU není právně nárokovatelné, jedná se o
prostředky, které vždy jdou k tíži příslušného střediska.
Instalace klimatizace pro serverovnu na bloku B
- Není námitek proti obdobnému provedení na fasádě jako na jiných
blocích.
·

·

Kufrárna
- Bude umístěna v přízemí na bloku E, předání informace studentům o
provozních náležitostech zajistí Klub po své linii, dá vedení koleje na
vědomí.

·

Spolupráce s Klubem POD
- Hodnotí ji jako velice dobrou, věří, že bude stejně pokračovat i po
výměně některých členů představenstva a správců služeb po nových
volbách. Upřednostňuje řešení případných problémů nejprve na úrovni
mezi studenty a jejich zástupci.

·

Instalace elektroměrů na bl. C
- Je ve stálém kontaktu se správcem bloku C M. Schillerem, operativně
řeší potřebné. Detailní informace o postupu (stěhování atd.) bude 31.5.
odeslána prostřednictvím klubové sítě. Studentům, co nejsou připojeni
bude dána písemná informace na pokoj. Požádala o rozšíření počtu
studentů v systému pro oprávnění ke vstupu do skladu na bl. C –
suterén a
stanovení
časového režimu pro vstup. Budou zde
uskladněny věci studentů z bloku C, dále žádá o předání této informace
do sítě Klubu, vrátnice, dát jí na vědomí. Studenti po přestěhování
zůstávají na Podolí, práce jsou rozděleny do 3 etap, mají být ukončeny
do 31.8. stěhování i návrat zpět na pokoje bl. C budou postupně.

Čištění požární nádrže
- Voda je zakalena – nálet pylu atd. bylo by vhodné toto odstranit co
nejdříve.
·

Dveře blok D
- Jsou předmětem reklamace, v příštím týdnu má proběhnout další
jednání.
·

·

Incident na bloku B
- Na jedné z buněk docházelo ke konfliktům mezi ubytovanými
studentkami,
řešeno několikrát ve spolupráci se správcem bloku,
potom i vyvrcholilo fyzickým napadením. Tento způsob jednání považuje
za absolutně nepřípustný a nevhodný.

------------------------------------------------------20:36 přišel Martin Černý
20:45 odešla Naděžda Makulová
- počet lidí s hlasovacím právem: 11

3. 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
 řešení akce MEZI BLOKY
 jednání s Makulovou
 řešení účetnictví
 V. Černý vypracoval projekt o PC učebně – pošle do mail konference
predstavenstvo
Lenka Zuská, správce bloku A
 do 1.6. bude výtah mimo provoz
 kufrárna se z bloku A přesouvá na blok E
Martin Černý, správce bloku B
 nový výtah v provozu
 na bl. B problém s poruchovou klimatizací
 B110 – řešení sporu studentek, viz Info od vedoucí koleje
Michal Schiller, správce bloku C
 příprava na výměnu Elektroměrů na bl. C od půlky června do konce
prázdnin. Stěhování studentů bude dle harmonogramu. Požádal o
pomoc správců a zástupců s otvíráním skladu na bl. C, kde si
studenti z bl. C mohou umístit své věci. Mimo provoz budou i PC
učebna s tiskárnou.
 nová sušička na bl. C
Petr Kalich, správce bloku D
 řešení rušení nočního klidu
 po volbě předsedy, složí mandát na správce bl. D
Martin Bém, správce bloku E
 zaúkolování Pavla Šrajera výběrem kabelů na projekt „Obnova
struktury“
 firma Solarix (propočet 88 tis. Kč s DPH na 40 balíků po 305m), další
řešení je brát kluba 500m (váha 15 kg) nebo extrém – 1km po 30 kg;
tyto kabely používá i klub Silicon Hill
 dále budou shánět lišty
 byl objednaný nový digitální měřák
 uspořádal blokové grilovačky

Jana Mikušová, (dočasné pověření správou) správce bloku F
 byly opraveny balkonové dveře na terasu
 v nejbližších dnech bude výměna mikrovlnky ve 4. patře
 poslána kandidátka na pozici SPAPK
Martin Dzurov, správce sportoviště
 nákup věcí do masérny
 výběr a nákup věcí schválených rozpočtem
 dne 30.5. se uskutečnila akce CROSS-POD
Jan Kobliha, správce bezpečnosti a news
 řešení NATů – odloženo na příští schůzi, kde se odhlasují došlé
žádosti
Petr Melichar, zástupce Správce propagace a prezentace
 Pod-O-Day
 MEZI BLOKY
 zhodnocení akce – převažují klady nad zápory, příští schůzi proběhne
diskuze o MB, kde se akce probere a zhodnotí. Vyúčtování ještě není
uzavřeno.
Richard Kuchár, zástupce správce IP konektivity
 V. Černý řekl, že R. Kuchár předělával a vyvázal server rack na bloku
E
 zaučování nového nástupce J. Štollmanna
Robert Vojčík, zástupce správce kont a mailu
 než odešel z funkce, tak nainstaloval nové disky
 synchronizace LDAPů na serverech
 zaučování nového nástupce J. Kobezdy
Ján Tkačik, Správce autority
 práce na novém DUSPS – nyní ve spolupráci s novými správci IPK a
IS
 má nového zástupce, příště přijde představit (byl jedním z kandidátů
na pozici SIS)
Jan Medřický, vedoucí KS
 nákup mřížky do krbu
 diskuze s N. Makulovou ohledně vybavení kolárny
 oprava ping-pongových pálek a tága na kulečník
 diskuze budoucnosti grillu

 otevření kufrárny

Dále uvedení správci nevyplnili svou činnost do wiki, ani jiné mailové
konference: všichni OK.

4. Kufrárna
- navržení bodu: J. Medřický
Po předchozí diskuzi s N. Makulovou bylo navázáno na téma
kufrárna. Kufrárna bude na bloku E (na bloku A jsou nevyhovující podmínky
pro umisťování věcí). Bylo dohodnuto, že každý týden od 1.6. bude mít
službu 1 správce bloku, popř. zástupce – vypíše min. dvě půl hodiny v
týdnu, kdy bude přítomen v kufrárně. D. Nejerál doporučil i víkendové
termíny.
V. Černý dal za úkol J. Mikušové předělat seznam klíčů na vrátnici (verze
s telefony a bez).
Termíny vyvěsit na klubových stránkách, dále informovat prostřednictvím
FB, popř. klub@pod.cvut.cz

5. Hudebna
- navržení bodu: všichni
Na schůzi padly dotazy a připomínky ohledně provozu hudebny.
Největším problémem vidí návštěvníci v nepořádku v hudebně, pozdní
přidávání do systému – služby a nevhodné podmínky v místnosti –
nedýchatelno + odvod kondenzátu od klimatizace (poslední jmenované,
ale bohužel nemůže klub nyní ovlivnit). M. Černý navrhuje dát hudebnu
pod správu bloku B. D. Nejerál naopak navrhuje dát hudebnu pod správu
PR skupině.
Na příští schůzi představenstva bude pozván správce hudebny a projednají
se tyto problémy a případná správa.

6. Vyhlášení voleb na předsedu Klubu POD
- navržení bodu: D. Nejerál
D. Nejerálovi končí dvouleté funkční období na pozici předsedy Klubu
POD, je proto potřeba vyhlásit volby na jeho pozici.
D. Nejerál vyzval přítomné, aby se ustanovila volební komise. Do volební
komise se přihlásili M. Černý, P. Kalich a P. Melichar.

Usnesení:
Představenstvo Klubu Pod-O-Lee vyhlašuje volby na předsedu
Klubu Pod-O-Lee s komisí ve složení M. Černý, P. Kalich a P.
Melichar:
PRO: 11 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů
Volby byly vyhlášeny.
Volby na předsedu Klubu POD se řídí dle Interního předpisu IP1/2012.
L.Zuská požádala volební komisi, aby volby – možnost kandidatury na
předsedu -z propagovala všemi dostupnými prostředky Klubu. D. Nejerál je třeba vyhlášení voleb umístit i na klubové nástěnky.

7. Závěr
Schůze byla ukončena ve 22:05.
Zapsala: Lenka Zuská
V Praze 2.6. 2012

Schválil: David Nejerál
Předseda klubu

