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Zápis ze Schůze Představenstva kolejního klubu Pod-O-Lee dne 6.3.2017 
 

Termín:  pondělí 6. III. 2017, od 20:00 

Místo:   Zasedací místnost kolejního klubu Pod-O-Lee 

Zapisoval:  Martin Šťastný, upravil Jozef Beneš (SBA) 

Přítomni: HP: Ondřej Karmazín P 

   Jozef Beneš  SBA (příchod 21:30) 

   Henrieta Žbirková SBB 

   Lukáš Tájek  SBC 

   Jan Ševčík  SBD (odchod 22:34) 

   Vojtěch Vastl  SBE 

   Michaela Javanská SBF 

   Jiří Pospíšilík  SN (příchod 20:50) 

   Lukáš Kasič  SS (odchod 22:53) 

   Marko Žbirka  SD  

   Jaroslav Krejza  SG 

   Michaela Reicheltová SP 

   Vít Hořeňovský  SH (příchod 20:50) 

Další vedení:  Ota Tořínský  M (schválen během schůze), E (zrušen během schůze), zSG 

   Michal Buchovecký zSS 

   Martin Šťastný  zSD (jmenován během schůze) 

  Hosté: Jozef Šebák  Prezident (příchod 21:10, HP za SS od 22:53) 

   Vít Diviš  CEN SU 

   Stanislav Jeřábek CEN SU  

 

Ospravedlněni:  - 

Neospravedlněni: -
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P zahajuje o 20:10 schůzi Představenstva kolejního klubu Pod-O-Lee. 

Počet osob s hlasovacím právem: ??. 

Kolečko 

Předseda 

P upozorňuje na výroční zprávu s tím, že se ještě dořeší.  

Připomenutí na manuály správců.  

Odchází Vašek Fanfule, musí se najít náhrada. Pro VK je náhrada, I se časem bude muset najít.  

Nájmy zaplacené.  

V plánu rekonstrukce sportoviště podle informací od paní Makulové. 

Pod-O-Gym (20:12) 

Zrekonstruovaná masérna – masáže + fyzioterapie. Mělo by to být v rámci poplatku za gym, bez příplatků. 

Návštěvy po domluvě (zkušební provoz).  

Obměna kurzů – MuaThai + Zumba. Finalize podkladů pro sociální zařízení. O nabídnuté vybavení není 

zájem.  

Jsou skříňky, budou se dělat věšáčky. 

Blok B (20:16) 

Úklid se zlepšil. 

Měl by končit ve 4 hodiny  

Debata o tom, jak úklid má probíhat, byl přislíben dokument, kde je to rozepsané. 

Blok C (20:19) 

Trestanec vyřešen – navržen týdenní ban.  

Natažena Wi-Fi, čeká se na Hydru.  

Bzučení na bloku C a F by mělo být ze strany Makulové v řešení. 

Blok D (20:20) 

"Poznej svého správce" domluveno, s brzkým přesunem do Ega. 

Blok E (20:22) 

Rozebrán zásah integrovaného ochranného systému. Planý poplach, jednalo se o panický záchvat, kvůli 

obálce. 

Blok F (20:25) 

Nová ve funkci. 

SN + SS (20:26) 

Pokroky v rozšiřování Wi-Fi, problém s některými AP.  

Hydra už by měla být funkční.  

Změny na serverech.  

Potřeba nové UPS, jedna vyhořela, ostatní mají zastaralé baterie.  

Potřeba vypnout Pod-O-Gym na jeden den, jedná se o sobotu 11. 3. kvůli kamerám; hudebna vyřešena.  

Pokroky s kartovým systémem.  

Plán kamery do kolárny, časem do Pod-O-Lab a DDR; možná i k 3D tiskárně. Upozornění na špatné 

používání 3D tiskárny. 
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Návrh wiki, kde by byly manuály a organizace klubu; vytvořit dvě, pro veřejnost a klub. 

Klíčový systém - DDR, LAB + serverovny, PR - rozpočet 22000 Kč + bezpečnostní kování (z fondu 

předsedy). Zmínka o rozbitých dveřích k DDR 

 Debata o kartovém systému a propojení s klíčovým systémem. Řešení elektronických klíčů s otázkou 

bezpečnosti 

Změna hesel na kamery. Možnost přístupu k počítačové studovně. Řešení tiskárny. 

Přístup k bankovému účtu by měl být brzy vyřešen. 

SP (20:41) 

Mezi Bloky mají problém s žetony a EET.  

Po diskuzi zjištěno, že by neměl být problém, nabízíme službu.  

Třeba vyřešit prodej propagačních předmětů.  

Návrh mít vlastní EET pokladny, nesetkalo se s velkým ohlasem. 

EET a tiskárna/sauna – přístup API k tiskárně vymyšlena mezivrstva pro komunikaci mezi hydrou a 

tiskárnou, časem dojde ke zprovoznění služby na kreditovém systému, vztahovalo by se to i k sauně, fungující na 

mincovníku. 

20:50 - příchod správce hudebny a správce sítě – změna počtu osob s hlasovacím právem 

SH (20:50) 

Zapomenuty otevřené dveře, viník nalezen, bude následovat trest.  

Opětovná zmínka o "Mezi Bloky", EET a žetonech. 

Výsledky voleb (20:52) 

Shrnuty výsledky voleb. Představení správkyně bloku F. 

Jmenování zástupce Správce databáz (20:56) 

SD navrhl zástupce správce databází.  

P jmenuje Martina Šťastného (ID5368) zástupcem správce databází. 

Návrh na místopředsedu klubu (20:57) 

P navrhl místopředsedu. 

Usnesení č. 1 

Představenstvo kolejního klubu Pod-O-Lee jmenuje Otu Tořínského (ID5290) místopředsedou klubu. 

» (∑: 12; +: 10; -: 0; ±: 2; Usnesení bylo přijato.) 

 

P ruší funkci ekonoma klubu Pod-O-Lee. 

P odvolává Filipa Širce z pozice vedoucího počítačové učebny. 

Jmenování vedoucího Pod-O-Lab a vedoucího kolárny (20:59) 

Předseda jmenuje Davida Kovandu (ID4722) vedoucím Pod-O-Lab. 

Předseda jmenuje Ondřeje Bardu (ID4099) vedoucím kolárny. 

Zrušení omezení čerpání rozpočtu (21:03) 

P ruší omezení čerpání rozpočtu. 

SD byl požádán o rozeslání upozornění o konci období, včetně detailů, jako jsou platby ze zahraničí, ID, ... 
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Schválení zápisů (21:07) 

Řešeny dodatky a připomínky. 

Usnesení č. 2 

Představenstvo kolejního klubu Pod-O-Lee schvaluje následující zápisy: 

• 3.10.2016, zasláno do konference predstavenstvo@pod.cvut.cz (dále jen „zasláno“) 5.10.2016 v 8:54 

- s dodatkem k usnesení 8: "odloženo – nebylo hlasováno" 

• Ze dne 28.11.2016, zasláno 28.11.2016 v 22:24, 

• 6.2.2017, zasláno 22.2.2017 v 13:01. 

(∑: 12; +: 11; -: 0; ±: 1; Usnesení bylo přijato.) 

Schválení NAT pro Jozefa Šebáka (21:13) 

Uvádí důvody, proč by mu měl být schválen. Především by mu to prý bodlo. 

Požádáno o tajné hlasování. 

Usnesení č. 3 

Představenstvo kolejního klubu Pod-O-Lee schvaluje NAT v souladu s pravidly pro používání počítačové 

sítě Jozefu Šebákovi (ID4460).  

(∑: 12; +: 6; -: 2; ±: 4; Usnesení nebylo přijato.) 

21:22 P vyhlašuje pěti minutovou pauzu. 

21:46 Konec pauzy. Příchod správce bloku A – změna počtu osob s hlasovacím právem 

Schválení výroční zprávy (21:47) 

Usnesení č. 4 

Představenstvo kolejního klubu Pod-O-Lee schvaluje výroční zprávu za rok 2016 zaslanou do konference 

predstavenstvo@pod.cvut.cz 6.3.2017 v 21:44.  

(∑: 13; +: 11; -: 1; ±: 1; Usnesení bylo přijato.) 

Odpustky (21:51) 

Obhajoby odpustků. 

22:22 Odchod SP, HP přenechává zSS. 

22:30 – Debata o zástupci správce bloku D a jeho odpustku.  

Správce bloku D odvolává Jakuba Cmírala z pozice zástupce správce bloku D. 

22:34 Odchod správce bloku D – změna počtu osob s hlasovacím právem. 

Usnesení č. 5 

Představenstvo kolejního klubu Pod-O-Lee schvaluje odpuštění členských poplatků dle návrhu zaslaného do 

konference predstavenstvo@pod.cvut.cz 6.3.2017 v 22:42.  

(∑: 12; +: 12; -: 0; ±: 0; Usnesení bylo přijato.) 

IP o používaní sítě (22:44) 

22:53 Odchod správce systémů, předává HP Jozefovi Šebákovi, počet osob s hlasovacím právem se nemění. 
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Usnesení č. 6 

Představenstvo kolejního klubu Pod-O-Lee schvaluje IP o používání sítě zaslaný do konference 

predstavenstvo@pod.cvut.cz 3.3.2017 ve 23:15 v podobě se zapracovanými připomínkami, zaslané 6.3.2017 ve 

21:35.  

(∑: 12; +: 11; -: 0; ±: 1; Usnesení bylo přijato.) 

 

22:57 Na základě návrhu správkyně bloku F jmenuje P Martinu Dočárovou (ID4828) zástupcem správce bloku F. 

P končí schůzi o 22:57. 

 

V PRAZE dne XX. července 2017 

 

 

  ...................................................    ..................................................  

 Ondřej KARMAZÍN Bc. Ota TOŘÍNSKÝ 

 Předseda kolejního klubu Pod-O-Lee Místopředseda kolejního klubu Pod-O-Lee 
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