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Zápis z jednání představenstva klubu
ze dne 3.2.2014

Představenstvo:
Přítomni:

Michal Halenka (předseda)

Jan Vakula (místopředseda)

Jakub Tauchman (SIN)

Václav Klema (DK)

Lucia Cyprianová

Stanislav Olivík

Hosté:

Lukáš Červenka

Palo Kušlita

Lukáš Nagy

Projednáno bylo:
1. Zápis z předchozí schůze

Zápis z předchozí schůze byl podepsán všemi přítomnými.

2. Plán příjmů a výdajů na rok 2014

Předpokládáme vyrovnaný rozpočet. Všechno jsou horní odhady, může se v průběhu roku 
měnit podle aktuálních potřeb.

Položka v tisících Kč

Předpokládané příjmy (členské příspěvky, odhad dle roku 2013) 500

Již utraceno (regály do kufrárny, reklamní předměty, SÚZ nájem 
posilovny, příspěvek Centrále SU)

100

Rozpočty částí klubu (administrátoři, MM, posilovna, hry, kufrárna) 100

Natažení nové kabeláže na pokoje a k patrovým switchům (léto) 200

Revitalizace LABu 40

Párty a další provoz 60

3. Kufrárna

Regály stojí, není vytřeno. Musíme vyhodit bordel a udělat aukci nevyzvednutých věcí - po 
začátku letního semestru.
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4. Párty

Párty by mohla být v týdnu od 24. února, datum se ještě upřesní. Téma by mohlo být 
„lightstick párty“. Václav Klema dostal za úkol vymyslet do příští schůze náplň párty 
a navrhnout rozpočet na ni.

5. Počítačová síť

Kvůli změnám v zabezpečení počítačové sítě, zjednodušení její správy a budování kolejní 
wifi sítě je nutné dotáhnout kabely na tří a čtyřlůžáky a k wifi AP.

Proměří se propustnost datových kabelů na pokojích. Pokud budou stávající kabely zvládat 
1Gbps, pouze se doplní chybějící kabely. V opačném případě se staré kabely vymění za nové 
s požadovanou datovou propustností.

Zároveň proběhne natažení optických kabelů pro budoucí páteřní síť.

Problém vadného kontroleru Extricom:

Po více než dvou měsících od zaslání kontroleru k opravě jsme obdrželi zprávu o jeho stavu. 
Kontroler má podle výrobce hardwarovou závadu. Jelikož je to pozáruční oprava, nabízí 
nám firma, od níž jsme kontroler zakoupili, placenou výměnu (tedy nákup nového kusu). 
Nabízená cena je 67 tisíc Kč vč. DPH. Licence ze starého kontroleru by se na nový převedla.

Michal Halenka navrhuje místo toho zakoupit starší sérii kontroleru Extricom a AP z eBaye za 
cenu do 10 tisíc bez případného DPH a CLA, ale s poštovným. Kontroler ovšem musí 
obsahovat licenci pro provoz AP.

Nyní se bude hlasovat o tom, zda koupíme kontroler z eBaye za podmínek popsaných výše:

Hlasování: OHP: 6; Pro: 5; Proti: 1; Zdržel se: 0;

Výsledek hlasování: Nákup kontroleru Extricom z eBaye byl schválen.

6. Ostatní

Volební předpis bude upraven dle připomínek a poslán do konference 
predstavenstvo@sin.cvut.cz.

RSUZ – je zapotřebí nahlásit zástupce pro první pololetí 2014. Zástupci budou opět Jakub 
Tauchman, Václav Klema.

V Praze dne 3.2.2014 Zapsal: Stanislav Olivík

3.2.2014 2/3



Zikova 13, Praha 6 – 160 00
predstavenstvo@sin.cvut.cz, www.sin.cvut.cz

Podpisy zúčastněných členů představenstva:

…....................

Michal Halenka (předseda)

…....................

Jan Vakula (místopředseda)

…....................

Jakub Tauchman (SIN)

…....................

Václav Klema (DK)

…....................

Lucia Cyprianová

…....................

Stanislav Olivík
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