Zápis ze schůze představenstva
klubu Pod-O-Lee
Datum konání: 31. říjen, 2013
Místo konání: Zasedací místnost klubu Pod-O-Lee

Prezenční listina
Přítomní:
Vlastimil Černý – předseda klubu
Martin Černý – místopředseda klubu
Jaroslav Beneš – správce bloku A
Marko Žbirka – správce bloku B
Marie Hoťková – pověřený správce prezentace a propagace /zástupce správce bloku C
Vít Luhan – správce bloku D (příchod 20:38)
Vít Kopeček – správce bloku E
Karel Jakubů – správce bloku F
Ján Kobezda – správce informačních systémů
Jakub Štollmann – správce IP konektivity
David Holý – zástupce správce sportoviště

Hosté:
Jan Medřický – správce kolejní skupiny
Jaroslav Krejza – sportoviště
Ondřej Karmazín – sportoviště
Michal Schiller – kontrolní výbor SU ČVUT
David Nejerál

Omluvení:
Martin Dzurov – správce sportoviště
Ján Tkačík – správce autority
Tomáš krsička – správce bloku C

Program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Kolečko
Žádost o přidělení další IP adresy
Žádost o povolení NAT
Žádost o přidání do konference představenstva
Rozpočet

1 Zahájení
V. Černý začíná schůzi v 20:11 a vítá všechny přítomné.

2 Kolečko
V. Černý popisuje situaci okolo DUSPSu:během minulého týdne jsme s J. Kobezdou vytvářeli bitovou
zálohu pevných disků serverů PO na kterém běží DUSPS z důvodu migrace serveru na virtuální. Virtuální
server má problémy s funkčností a proto jsme se snažili zapnout zase starý server. Server PO bohužel po
odstávce nebyl schopen nastartovat. V současné době pracujeme na znovu obnovení funčnosti starého
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serveru a plánujeme návrh nového databázového systému.
V. Černý požádal členy představenstva aby tyto informace předali dále a upozornili na nefunkčnost
mailových konferencí.
Z důvodu rychlého sledu schůzi ostatní správci neměli povinnost vyplnit kolečko

3 Žádost o přidělení další IP adresy
S ohledem na výpadek DUSPSu a nejistotu budoucího řešení se tento bod bude řešit až bude
aktuální.

4 Žádost o povolení NAT
U S N E S E N Í
Představenstvo klubu Pod-O-Lee povoluje používání NATu Michaele
Kavkové ID 4368 do konce platebního období 1/2014
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 2

Počet lidí s hlasovacím právem: 8
usnesení bylo přijato.

5 Žádost o přidání do konference představenstva
S ohledem na výpadek DUSPSu a nejistotu budoucího řešení se tento bod bude řešit až bude
aktuální.

6 Rozpočet
V. Černý prezentuje zůstatek na účtu a rozložení příchozích plateb za druhé pololetí 2013.
V. Černý uvedl návrh na vytváření odpisů za síťové prvky jako příspěvek do síťové rezervy. Pomocí
odpisů by měl klub průběžně šetřit peníze na nákup nových síťových prvků. Za šest let by měl mít
klub našetřeno na kompletní obnovu sítové infrastruktury dle dnešních cen. Proto do rozpočtu
navrhuje částku 114 000Kč, což je cena odpisu již nakoupených síťových prvků od jejich
zakoupení. Tyto odpisy jsou přiřazeny k síťové rezervě a tak mohou sloužit pro nákup dalších
prvků. Na základě velikosti těchto odpisů se snížil požadavek o navýšení síťové rezervy o tuto
částku.
Po projednání rozpočtu V. Černý navrhl hlasování o rozpočtu. J. Štollman navrhl nehlasovat o takto
sestaveném rozpočtu a žádal o navýšení síťové rezervy o 50 000Kč. V. Černý upozornil, že rozpočet
je již velmi napjatý a do síťové části jde již částka mnohem vyšší než v předcházejících rozpočtech
a že síťová část žádá kromě síťové rezervy o obnovu kamerového systému a novou UPS. Tím
pádem jsou možnosti snížení rozpočtu pouze v rozpočtu sportoviště, PR a předsedy. Všechny
ostatní položky v rozpočtu jsou de-facto fixní náklady. V. Černý tento návrh zamítl a nechal
hlasovat představenstvo o sestaveném rozpočtu.
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U S N E S E N Í

Představenstvo klubu Pod-O-Lee schvaluje rozpočet zaslaný jmenovitě všem
členům představenstva a v kopii do konference predstavenstvo@pod.cvut.cz
dne 31.10.2013 v 22:00
Pro: 4

Proti: 6

Zdržel se: 0

Počet lidí s hlasovacím právem: 10
usnesení nebylo přijato.
Většina představenstva s takto postaveným rozpočtem nesouhlasila a požadovala navýšení rezervy
tak, jak prezentoval J. Štollman. Důsledkem bylo vyškrtnutí položky Výjezdní zasedání, GoPro
kamera a 1ks TRX gumy a dorovnání částky vkladu do síťové rezervy z 200 000Kč na 236 000Kč.
Po těchto úpravách nechává V. Černý opět hlasovat o sestaveném rozpočtu.
U S N E S E N Í
Představenstvo klubu Pod-O-Lee schvaluje rozpočet zaslaný jmenovitě všem
členům představenstva a v kopii do konference predstavenstvo@pod.cvut.cz
dne 31.10.2013 v 22:46
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 1

Počet lidí s hlasovacím právem: 10
usnesení bylo přijato.
V. Černý ukončuje schůzi 22:50

Zapsal: Martin Černý
v Praze, dne 31.10.2013

Schválil: Vlastimil Černý
Předseda klubu Pod-O-Lee
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