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Zápis
z jednání rady (RA1316)

konané dne 23.4.2013

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

I. Kontrola úkolů od minulého zasedání rady
1. LMS Mapa – body seskupovat podle nalezených GPS souřadnic, zobrazovat chybné 

souřadnice – OK
2. Optika Folvark – spojka na ul. Vodárenská X Bezručova – OK
3. Logo, grafika, web – schválen návrh loga
4. Hornické sídliště – počty bytů v domech (každý vchod) - OK

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

Z:RS
2. LMS Mapa – zobrazení klientů z vyhledávání do mapy: mapová aplikace (JS) , 

export/import z LMS (JS)
3. Průchod mostem - dohodnout předání mostu za účelem instalace kabelové trasy (KZ)
4. Optika Školka – Natáhnout nový kabel (12vl - zbytek) mezi školkou a Kaizrem. Navařit 

na původní kabel.
5. Optika Papírenská – nataženo, zakončit 2x v opt. vaně, 2x v zásuvce
6. Optika Folvark – síť naproti obchodu Hruška (3 lidi, optika visí na sloupě před domem) 

– připojit, oživit.
7. Logo, grafika, web
8. 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
1x PicoStation M2-HP + anténa

IV. Pravidelné úkoly
1. Servisní pohotovost 24.4.2013-30.4.2013: JK

V. Dlouhodobý plán prací
1. Venkovní HotSpoty – 1xMU-komín, 1xKCP-zahrada, 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
4. Papírenská – vysoké paneláky – předělat propoje mezi domy na optiku a na gigabit (do 

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

VI. Členská základna

1. Přijetí nových členů

Občanské sdružení pro podporu a ítěrozvoj s
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      871-872, 874

2. Ukončení členství
      -

Jednání rady byli přítomni a se zápisem souhlasí

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

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

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