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Zápis z jednání představenstva klubu
ze dne 25. 9. 2012

Představenstvo: 
Přítomni:

Martin Barič

Veronika Kotková

Filip Molčan (SIN)

Dušan Vacek (DK)

Barbora Pilcová

Ondřej Holas

Stanislav Olivík

Administrátoři:

Milan Příhoda

Jan Oppolzer

Pavol Kušlita

Projednáno bylo:
1. Zápisy z předchozích schůzí

Zápisy byly podepsány všemi přítomnými.

2. Shrnutí, co se událo přes léto

Stany – staré se vyhodily, koupí se jeden nový. Nebude se půjčovat.

3. Seznámení se stavem počítačové sítě I

Pracuje se na novém IS. Navržena nová databáze. Zprovoznění se předpokládá do začátku 
letního semestru.

Nová síťová tiskárna je téměř připravena k nabídnutí pro členy. Služba bude spuštěna 
nejspíše do měsíce. Cena za stránku bude počítána z procentuálního pokrytí.

Přišel Milan Příhoda.

4. Nový projektor do multimediální místnosti

Návrh koupit nový projektor, protože starý je nevyhovující a pomalu odchází. Cena okolo 
30 tisíc Kč.

Hlasování: OHP: 7; Pro: 7; Proti: 0; Zdržel se: 0;

Výsledek hlasování: Nákup byl schválen.

Přesný typ se dohodne po emailu.
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5. Nová forma členských příspěvků

Vše zůstane při starém.

6. Posilovna

Kontrola stavu, pokud nebude stav napraven do určeného data, vymění se správce.

Problém bývalých ubytovaných, kteří mají ještě členství a tedy přístup do posilovny. Bude se 
řešit s vedením koleje.

7. Inventarizace

Je zapotřebí zjistit, co vše je potřeba inventarizovat a jakou formou a sehnat dobrovolníky. 
Zjištění formy inventarizace si vzal na starosti Martin Barič, jako dobrovolníci na provedení 
se přihlásili Dušan Vacek a Ondřej Holas.

Mezní termín pro dokončení inventury je 30.11.2012.

8. Kufrárna

Úklid kufrárny se provede přibližně koncem října, přesné datum se domluví po emailu. 
Objedná se kontejnér na odpad.

Odešel Dušan Vacek. Osob s hlasovacím právem je nyní 6.

9. Seznámení se stavem počítačové sítě II

Problém pomalé sítě v době největšího vytížení, může být způsoben nevhodným centrálním 
switchem, který měl v létě poruchu a je v současné době nahrazen jiným, který nemusí mít 
patřičné parametry. Protože se již původní switch vrátil z reklamace, budou ho 
administrátoři v dohledné době znovu instalovat.

Zároveň s plánovanými úpravami sítě do budoucna je žádoucí mít všechny patrové switche 
stejného typu. Proto jsou poptávané nabídky na různá řešení, jejichž cena se může 
významně lišit, protože je předpoklad současně s nákupem nových switchů, staré odprodat 
(nejlépe stejné firmě). Na koleji jsou patrové switche na 5., 7., 9., 11. a 13., chodbě. Jedná 
se fyzicky o dva až tři kusy různých switchů (na každé z uvedených chodeb). Plán je, 
nahradit současné switche vždy dvojicí switchů se 48 porty (pro každou z uvedených 
chodeb). Hrubý odhad ceny za dva takové switche je 70 000,- Kč.

10. Ostatní

Správci místností: Připomenout správcům, aby četli správcovské emaily (typu 
posilovna@sin.cvut.cz) a odpovídali.

Poplatek za pračku: 100 Kč za hodinu pro erasmáky – řešit s Pavlovskou.
Uvítací „party“ - prezentace klubu, adminů, dalších klubů ČVUT. V týdnu od 8. října. 
Organizace Martin Barič.
Filip Molčan referoval, co chce řešit s Pavlovskou: Kupovat nové ledničky s mrazákem, 
otevřít balkony pro studenty.
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Vracení členských příspěvků: Správci a administrátoři budou platit příspěvky předem, na 
konci semestru se jim vrátí, pokud budou dobře pracovat. Členové představenstva nebudou 
platit, rovnou se jim odpustí (jako voleným zástupcům klubu).

Nové webové stránky klubu: Jako redakční systém bude použit Drupal. Po zprovoznění 
redakčního systému si naplnění stránek vezme na starosti Stanislav Olivík ve spolupráci 
s ostatními členy představenstva.

V Praze dne 25. 9. 2012 Zapsal: Stanislav Olivík

Podpisy zúčastněných členů představenstva:

…....................

Martin Barič

…....................

Veronika Kotková

…....................

Filip Molčan (SIN)

…....................

Dušan Vacek (DK)

…....................

Barbora Pilcová

…....................

Ondřej Holas

…....................

Stanislav Olivík
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