Zápis ze schůze představenstva
klubu Pod-O-Lee
Datum konání: 26. září 2013
Místo konání: Zasedací místnost klubu Pod-O-Lee

Prezenční listina
Přítomní:
Vlastimil Černý – předseda klubu
Martin Černý – místopředseda klubu
Marko Žbirka – správce bloku B
Marie Hoťková – zástupce správce bloku C
Vít Luhan – správce bloku D
Vít Kopeček – správce bloku E (příchod 19:40)
Jakub Štollmann – správce IP konektivity
Ján Kobezda – správce informačních systémů
Martin Dzurov – správce sportoviště
Jana Mikušová – správce propagace a prezentace klubu

Hosté
Henrieta Bacigálová – zástupce správce bloku B
Martin Záveský – VIP
Michal Schiller – kontrolní výbor SU
Stanislav Beneš

Omluvení
Ján Tkačík – správce autority
Jaroslav Beneš – správce bloku A
Karel Jakubů – správce bloku F

Program schůze
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Kolečko
Akce nástupy
Info ze SÚZ
Poplatky za kurzy ve sportovišti
Problém s nefukčními servery
Vyhlášení voleb na chybějící členy představenstva
Domluva nad termíny následujících schůzí

1 Zahajení schůze
V. Černý vítá přítomné a zahajuje schůzi v 19:00

2 Kolečko
Předseda
•
•

Příprava akce na nastupech
účetnictví
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zaučování nových správců
výpadek serverovny na bloku A
problém s platbami, banka změnila informačních maily z kterých se parsují data

Správce bloku B
•
•
•

nový zástupce správce
připojování nových lidí
zaučování televizorů

Správce bloku C
•
•
•
•
•

Příprava na začátek semestru
úklid počítačové učebny – do budoucna zajištěno od úklidové firmy 1x týdně
rušení nočního klidu
problém s toaletním papírem, není zandáván do podavačů a proto se krade
běžná činnost

Správce bloku D
•
•
•

běžný provoz
odešel jeden televizor
zapojování nových členů

Správce bloku E
•

přes prázdniny zavřený blok

Správce kolejní skupiny
•

řešení nákupů z 4kč fondů (rakety, míče)

Správce sportoviště
•
•
•
•
•

běžný prázdninový provoz
nový kurz ve sportovišti - wing chun kuen phal vietnamská linie win chun kung-fu
řešení vybírání extra poplatků za kurzy
nová posila týmu sportoviště Matouš Cejnek
řešení výpadku k4 masteru

Správce informačních systémů
•

Po prázdninách opět pokračuje s opravami serverů

Správce IP konektivity
•
•
•

běžný provoz (oprava wi-fi, kamery ve sportovišti atd.)
snaha o dokončení načatých věcí (wi-fi na B, upgrade serverovny)
od poslední chůze mnoho věcí – nepamatuje si co všechno...

Správce prezentace a propagace klubu
•
•
•
•

příprava na nástupy
nábor nových členů
akce prvák 9.10.2013
odstoupeni SPAPKa z funkce

Správce hudebny
•

velké plesnivé kolo na zdi
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formace skupin
plány na další Jam Session

3 Pověření nového Správce prezentace a propagace
V. Černý jmenuje Marii Hoťkovou pověřeným Správcem prezentace a propagace klubu do zvolení
nového Správce prezntace a propagace.

4 Akce nástupy
J. Mikušová prezentuje průběh akce nástupy. V průběhu se rozdával dotazníček s otázkami na téma
dobrovolnické činnost. Výsledky budou vyhodnoceny v průběhu dalšího týdne. V. Černý doplňuje
letmé výsledky které v rychlosti viděl, dost lidí by mělo zájem o sportoviště, a málo lidí projevilo
zájem o síť :-(

5 Info o SÚZ
V. Černý informuje o výměně oken na bloku B, nebudou se měnit všechna okna. V pěti kuchyňkách
a společenských místnostech zůstanou okna stará. Pí. Makulová začala topit.
V červnu nastoupila na úklid kolejí firma INEX. Nestíhali plnit své povinnosti a proto byla
odvolána. V období nástupu nastoupila nová firma, která vypadá velmi solidně. Je s ní domluven
uklid učebny jedenkrát týdně. Problémy s úklidem, pokud budou něco šidit, hlásit přímo na
podoli@pod.cvut.cz.

6 Poplatky za kurzy ve sportovišti
V. Černý žádá o osvětlení poplatku ve sportovišti. M. Dzurov vysvětluje, že kluci co to organizovali
chtěli odlákat „čumily“. Žádné vstupné se nevybíralo ani to nebylo v plánu. Šlo pouze o uvolnění
místa lidí, kteří mají opravdu zájem a do sportoviště by se jinak nedostali.

7 Problémy s nefunkčními servery
V. Černý informuje představenstvo, že v průběhu letních prázdnin došlo k významnému výpadku
serverovny na bloku A. Důvodem výpadku bylo přetížení klimatizační jednotky a následné
vypadnutí hlavního jističe. Toto způsobilo kritické přehřátí zařízení v serverovně a jejich následné
vypnutí. Po zapnutí došlo k rozpadu stability diskového pole na serveru marge.pod.cvut.cz na
kterém běželi veškeré důležité služby pro chod kolejní sítě. Toto způsobilo několika denní výpadek
služeb.Na opravě se významně podíleli R. Vojčík a R. Kuchár. K rychlému vyřešení přispěli zálohy
R. Vojčíka na jeho soukromém serveru.

8 Vyhlášení voleb na chybějící členy představenstva
U S N E S E N Í
Představenstvo klubu Pod-O-Lee vyhlašuje volby na pozice správce
prezentace a propagace klubu a správce bezpečnosti a news. S volební
komisí ve složení S. Beneš, J. Mikušová a M. Žbirka
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Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Počet lidí s hlasovacím právem: 8
usnesení bylo přijato.

9 Domluva nad termíny následujících schůzí
Představenstvo diskutuje vhodné termíny k uspořádání podolského trojboje. Domluveny byly
následující termíny:
• Odpustková schůze: 10.10.2013
• Předrozpočtová schůze: 24.10.2013
• Rozpočtová schůze: 31.10.2013
V. Černý ukončuje schůzi v 20:30

Zapsal: Martin Černý
v Praze, dne 26.9.2013

Schválil: Vlastimil Černý
Předseda klubu Pod-O-Lee
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