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Zápis
z jednání rady (RA1341)

konané dne 3.12.2013

Přítomní (rada): Karel Záviský, Jan Krejčí - rada je usnášeníschopná
Další přítomní:  Jan Svoboda

I. Kontrola úkolů od minulého zasedání rady
1. Sýpka2 – obhídka kabeláže, preferujeme UTP z Sýpka1 – OK
2. Zrušit napájení 11GHz spoje v Paskově – OK
3. Optika chodník Nádražní – část u řadovek hotova
4. Nádražní 34 – namontovány chráničky, natažena část kabelů

II. Rada ukládá práce na těchto úkolech
1. Sýpka2 – Nakoupit materiál, 12*UTP z Sýpka, drop optika z Sýpka1 → převěsit na 

kancelář naproti. Kabeláž ve výtahové šachtě v plast. trubkách, na chodbách v lištách do 
bytů.

2. Zrušit 11GHz spoj – odpojit napájení na obou stranách (FM-RS)
3. Oživit PON OLT.
4. Optika chodník Nádražní – pohlídat průběh, trubky popsat, dodat spojky, koncovky
5. LMS/logon system – zprovoznění odpojovani neplatnych prihlaseni
6. Optika Papírenská – chybí připojit záložní linku (RS)
7. Optika Folvark – síť naproti obchodu Hruška (2 lidi, optika visí na sloupě před domem) 

– připojit, oživit.
8. Nádražní 34 – kabeláž, elektropřípojka, switch (JK)
9. Zdr. Středisko – pořádek s kabely, skříňku vyměnit za větší.
10. Zdr. Středisko – přístup k EZS.
11. Logo, grafika, web (upravit popis iptv)
12. Optika Folvark – ul. Janáčkova

III.Nákupy
1. Nákup montážního materiálu pro připojení Sýpky2, cena cca 20 000kč.

IV. Pravidelné úkoly
1. Servisní pohotovost 4.12.2013 – 10.12.2013: JK

V. Dlouhodobý plán prací
1. Venkovní HotSpoty – 1xDrynopol-cyklostezka. Předpokládá se použití picoStation 

přehrané na UniFi + antény
2. Zjistit napojení nového domu u vjezdu na Papírenskou – zjitit zda je možno protáhnout 

opt. kabel stávající chráničkou s přívodem 230V (v elektro rozvaděči)
3. Rudé armády – předělat rozvaděč na pěkno + elektrika

VI. Členská základna

1. Přijetí nových členů
    913-914

Jednání rady byli přítomni a se zápisem souhlasí

Občanské sdružení pro podporu a ítěrozvoj s
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Roman Šafránek:...............................................

Karel Záviský: ...............................................

Jan Krejčí: ...............................................
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