
Kolejní klub Pod-O-Lee
Představenstvo klubu

Zápis ze schůze představenstva KPOD

Termín: pondělí 6. 2. 2017, od 20:00 hodin

Místo: Velká klubová místnost („Zasedačka“ v Menze Podolí) kolejního klubu 
Pod-O-Lee, Na Lysině 772/12, 147 00 P RAHA 4 – Podolí

Zapisuje: Jiří Pospíšilík

Přítomni: Ondřej Karmazín P (HP)
Jozef Šebák M, SBF (HP)
Jiří Pospíšilík SN (HP)
Petr Beneš zSN
Lukáš Kasič SS (HP)
Jaroslav Krejza SG (HP) příchod 20:33
Marko Žbirka SD (HP)
Pavel Bělík zSP (HP) příchod 20:26, odchod 22:03
Jozef Beneš SBA (HP)
Henrieta Žbirková  SBB (HP)
Lukáš Tájek SBC (HP) odchod 21:05
Jan Ševčík SBD (HP)
Ondřej Gróf zSBF
David Kovanda host
Petr Šatra host (KV SU ČVUT)

Omluveni: Vojtěch Vastl (SBE)
Michaela Reicheltová (SP)
Vít Hořeňovský (pověřený SH)

(KV – kontrolní výbor, HP – hlasovací právo)

20:18 – P zahajuje schůzi , počet osob s HP: 9
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Kolejní klub Pod-O-Lee
Představenstvo klubu

Kolečko

Předseda

• Diskutuje problémy se vstupem mladistvých do Pod-O-Gym → bude nutný souhlas 
rodičů.

• Připomenutí výroční zprávy. 
• Správci služeb – sepsat manuály a postupy pro vykonávání dané funkce.

Místopředseda

• Info ze SU (nový senát ČVUT, změna lidí na některých postech, nová rámcová 
smlouva, odchází prezident SU)

• Chtěl by více zapojit kluby SU do organizace Majálesu (nejenom prezentace).
• BEST chce více spolupracovat se SU.
• Představen nový ředitel SUZu.
• Měla by probíhat rekonstrukce hřišť na koleji, okna na budově menzy (inc GYM).
• PC učebna – možnost snížení nájmu (jsou tam SUZ PC), tískárna atp.
• Nákup nových praček (problém spíše na Strahově), nový tendr na lůžkoviny (nejsou 

polštáře).

Blok F

• Měněny sprchové kouty.

20:26 – přichází Pavel Bělík (zSP), počet osob s HP: 10

Blok A

• Správce „bojoval“ s úklidem bloku (domohl se čísla na uklizečky → tak snad ok), 
prostory bloku zapáchají.

• Stále pokažená UPS v serverovně, opravenou je potřeba namontovat. SS se do 
opravy nechce pouštět (negativní zkušenosti)

• Problém s dveřmi na bloku (použít kameru?).
• Prošlé hasičáky v serverovně, SG konstatuje, že v Gymu je také nekontrolují (prostory

jsou pronajmuty - záležitost SUZu). Možné zkontrolovat při další SUZ kontrole.
• SS by v serverovně uvítal fólii proti slunku.
• Dále se řeší (ne)funkčnost hlásiče požáru, přítomnost myší v serverovně... 

Blok B

• Problémy s úklidem.
• Probíhalo měření Wi-Fi signálu a propustnosti.

20:33 – přichází Jaroslav Krejza (SG), počet osob s HP: 11

Blok C

• Řeší se problém s pískajícími hlásiči požárního poplachu. Někdo ze SUZ si to přišel 
poslechnout, ale asi neměl dobrý sluch.

• Úklid opakovaně katastrofální.
• Měl v plánu natahat kabely ve 4. a 5. patře, nicméně trestanec nereagoval ani 

neotvíral dveře.
• Zmíněný trestanec zároveň odcizil plech na pečení a odmítá ho vrátit (asi rád peče). 

Řešení: zabanovat (dořeší SN).
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Blok D

• Opakovaný problém s úklidem. AJ ani CZ na uklizečky nefunguje → SBD by si přál 
kurzy ruštiny.

Blok E

• Nepřítomen, SN komentuje: blok obdržel „odměnu“ (mýdlo na záchodech) za nejčistší
blok kolejí. 

SN

• Měřil Wi-fi na bloku B (asi to bude problémové – jsou tam buňky, více stěn). V plánu 
je několik AP přidělat a nechat to otestovat obyvatele bloku.

• Probrat nový návrh IP.

SD

• Dokončí alarm v A serverovně.
• Diskuze kamerového systému a příliš velkého datového toku (P konstatuje, že už je 

zakoupena nová kamera do Gymu, stará se dá do kolárny).
• Jak to vypada s novymi zámky.
• Hledá zástupce.

21:05 – Lukáš Tájek (SBC) odchází, počet osob s HP: 10

SP

• Na žádné akci se momentálně nepracuje.

SG

• Nová ucelená řada činek do 28 kg (prej super) a další vybavení.
• Bude aktualizovat provozní řád.
• Projekt sociálek – aktuálne na tom dělají technici.
• Zrušeny hodiny jógy (cvičitelka se zranila), nově zumba.

SS

• Pracuje na novém systému, pořád ho něco spožďuje (chce to udělat pořádně).
• Diskutuje bezpečnost systémů/sítě a replikaci služeb.
• Konstatuje možné dopady rámcové smlouvy.
• Přišel nový server, vše běží ok (+ dobrá cena, energeticky zelenější).
• Urguje pro užívaní Slack, pro úkoly Trello.
• Potenciální zájemce, možná předěla webové stránky klubu.

Program

Plány 2017
• P diskutuje personální problémy (spousta lidí odejde, zájem je nízký), obsazení 

nových pozic, dodělat Wi-FI (F, C, B, E).
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• Pod-O-Lab menší než na Strahově nejsou takové prostředky, najit správce, možné 

použití kamery.
• Možné sloučení problémové PC učebny s KS.

Tiskárna
• najít správce

• problém s EET, MyQ, licencemi

21:05 – Pavel Bělík (zSP) odchází, počet osob s HP: 9

Nový IP užívání sítě
• Dodělat závěrečné ustanovení.

• Odloženo na další schůzi.

Povolení Wi-Fi routery
• Diskuze za jakých podmínek schvalovat NAT.

Usnesení č. 1:

Představenstvo KPOD schvaluje NAT, za současných podmínek pro používání počítačové 
sítě, pro Yulia Sultanbekova (ID6289) a Michal Hošna (ID6784).

(∑: 9; +: 2; -: 5; ±: 2; Usnesení bylo zamítnuto)

Vyhlášení voleb
• Předseda KPOD vyhlašuje volby na pozici SBF a SH.

Usnesení č. 2:

Představenstvo KPOD schvaluje volební komisy v následujícím složení: Jozef Beneš 
(předseda komise), Marko Žbirka (člen komise) a Ondřej Karmazín (člen komise).

(∑: 9; +: 6; -: 1; ±: 2; Usnesení bylo schváleno)

Registrace uživatelů

• Doplnění údaju dle nových stanov SU (chzbí datum narození, místo atp.).
• Nutnost evidovat podpisy v klubovém informačním systému (Hydra).
• Návrh přihlášení přes MojeID (CZ.nic) – větší důvěryhodnost.

Loučení

• Dojemné loučení Jozef Šebák (klub mu dal mnoho; byly špatné roky, dobré roky atd.),
SU, nicméně neopouští.

• Jozef Šebák s účinností ke skončení schůze rezignuje na pozici M, SBF a zástupce 
delegátu KPOD.

• P komentuje odchod a děkuje za jeho přínos klubu.
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Návrh na jmenování

• Návrh jmenování Ota Tořinský na pozici M (post Ekonoma by se zrušil a do budoucna 
by to řešil M).

• Schválení odloženo – dotyčný nebyl přítomen a telefon nezvedal.

Petr Šatra z Kontrolního výboru SU ke konci schůze předkládá svá doporučení a pozorování: 
• zkrátit schůze,
• vyžadovat větší pozornost,

a zároveň děkuje za pozvání.

22:49 – P ukončuje schůzi

V PRAZE dne 6. února 2017

........................................ ........................................
Ondřej Karmazín Jozef Šebák

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