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Zápis
z jednání rady (RA1310)

konané dne 12.3.2013

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

I. Kontrola úkolů od minulého zasedání rady
1. LMS/logon system – zprovozněny další  sítě, chybí poslední 3 vysílače, zprovozněno 

logování událostí.
2. Smlouva o umístění, elektroměr Chromič (JK) – OK
3. Zrevidovat odpuštěné příspěvky u členů s infrastrukturou - OK

II. Rada ukládá práce na těchto úkolech
1. LMS/logon system – zprovoznění odpojovani neplatnych prihlaseni

Z:RS
2. Připravit/otestovat modul pro čtení IP adres do logon systému z UBNT – doplnit 

kontrolu formátu hostname (možno zadat více interface, nesprávně zapsané interface se 
budou ignorovat takže jako první interface můžeme napsat nějaký rozumný název 
zařízení)
Z:RS (testovat), zdokumentovat do wiki (JS)

3. Průchod mostem – dle počasí, před prováděním jakýchkoliv prací je potřeba kontaktovat 
SSMSK a převzít most.

4. Optika Školka – Natáhnout nový kabel (12vl) mezi školkou a Kaizrem. Navařit na 
původní kabel.

5. Optika Papírenská – přidat SM kabel mezi 788 a 786, naplánovat natažení 788-787 a 
786-785, mezi 788 a 786 kabel FLAT, zbytek ve venkovním 12vl. kabelu od Lukyho.

6. Optika Folvark – spojka na ul. Vodárenská X Bezručova – navařit dvě vlákna směr 
Drynopol, 6 vláken směr Smetanova. Navařit v malé venkovní spojce.

7. LAN v posledním domě na Papírenské: chybí dotáhnout a připojit optiku, zapojit, oživit
Pořídit fotodokumentaci (rack, jednotlivé patrové rozvaděče)
Z: OM

8. Logo, grafika, web (KZ)
9. www.paskov.cz   – vymyslet zda realizovat a jak, kým.
10. Papírenská – projít všechny vchody, zkontrolovat stav kabeláže v rozvaděčích, přitom 

zkontrolovat rozvaděče ve sklepě (nepoškozený...), vše nafotit, uložit na server do složek 
podle čísla domu.

III.Nákupy

IV. Pravidelné úkoly
1. Servisní pohotovost 13.3.2013-19.3.2013: JK

V. Dlouhodobý plán prací
1. Zjistit napojení nového domu u vjezdu na Papírenskou – zjitit zda je možno protáhnout 

opt. kabel stávající chráničkou s přívodem 230V (v elektro rozvaděči)
2. Rudé armády – předělat rozvaděč na pěkno + elektrika
3. Papírenská – vysoké paneláky – předělat propoje mezi domy na optiku a na gigabit (do 

kruhu)
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4. Zrušit vysílač 2.4G na p751
5. Řadovky –  rekonstruovat kabeláž
6. Revize všech AP, zápisů v IPPLANu 

VI. Členská základna

1. Přijetí nových členů
      -

2. Ukončení členství
      -

3. Odpuštění členských příspěvků
Rada schvaluje odpuštění členských příspěvků členům 0472 a 0507. U těchto členů je 
umístěna část infrastruktury sítě PaskovNET. Toto opatření nabývá platnosti od 3. 
čtvrtletí roku 2013

Jednání rady byli přítomni a se zápisem souhlasí

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

Roman Šafránek:.....................................

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