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Klub Sinkuleho koleje
 

Zápis ze schůze představenstva klubu

ze dne 10.4.2006

Přítomní členové představenstva KSK :

Petr Macejko (Ihi, ihi@sin.cvut.cz)

Ondřej Filípek (Filipusek, ondraf@sin.cvut.cz)

Jan Timr (Johnny, johny_t@sin.cvut.cz)

Jiří Trdlička (Jirka, trdlicka@sin.cvut.cz)

Na svém 3. zasedání v roce 2006 se předsednictvo klubu zabývalo následujícími tématy:

Téma 1.

Schválení rozpočtu klubu na 1. pololetí roku 2006 

Rozpočet přibližně projednaný již na minulé schůzi byl upřesněn do následující podoby:

Kamery pro monitorování vstupu a konferenční místnosti 20000,-

Switche (upgrade páteřní sítě na technologii Cisco) 210000,-

Počítač do konferenční místnosti 19000,-

Stavební úpravy konferenční místnosti 30000,-

Tiskárna pro Dejvickou kolej 40000,-

Příprava akce MayDay 20000,-

Příspěvky centrále SU 30000,-

Spotřební materiál pro kolejní tiskárnu 15000,-

Celkem:    384000,-

O návrhu rozpočtu bylo hlasováno.

Výsledek hlasování: 4-0-0 (pro-proti-zdrželo se)

Téma 2.

Ochrana osobních údajů v kolejním IS

Dohoda o omezení přístupu k citlivým údajům i v rámci představenstva klubu. Plný přístup k datům uloženým 
v IS bude mít pouze předseda klubu.
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Téma 3.

Projekty – stav, vývoj, …

• Stávající projekty

• TISK – projekt se týká celkové revize informačního systému SIS.

• Vytvořen realizační tým: Michal Trešo, Lukáš Tomalík

• Vytvoření testovací instance systému

• Automatické přihlášky – projekt by měl umožnit automatické přihlašování nových uživatelů.

• Rezervace – projekt pro rezervace místností (konferenční místnost, …)

• Streamování TV – projekt pro streamování televizního vysílání po lokální síti

Téma 4.

Uspořádání náborové akce – Hon na adminy

Vzhledem k plánovanému odchodu větší části představenstva je potřeba doplnit základnu aktivních členů. Akce 
byla naplánována na středu 26.4. Klub zaplatí veškeré náklady spojené s pořádáním akce (nebude se vybírat 
vstupné).

Výsledek hlasování: 4-0-0 (pro-proti-zdrželo se)
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Zapsal :  Petr Macejko

 

V Praze dne 30.4.2005

Podpisy zúčastněných členů představenstva:

…........................................  …........................................

 Petr Macejko Jan Timr

…........................................  …........................................

Ondřej Filípek Jiří Trdlička

 


