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Zápis
z jednání rady (RA1337)

konané dne 5.11.2013

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

I. Kontrola úkolů od minulého zasedání rady
1. Řadovky – část hotová
2. Optika křižovatka Kirilovova – proměřit trasu – OK
3. Oprava opt. kabelu směr Folvark u sýpky –  OK
4. Optika – Síť Klimunda – domluvit natažení – OK

II. Rada ukládá práce na těchto úkolech
1. Optika chodník Nádražní – domluvit s realizační firmou, pohlídat průběh. V první části 

trasy bude 2xHPDE40 + mikrotrubičky, v 2. části 1x HDPE40 vyvedená z obou stran u 
plánovaného rozvaděče + mikrotrubičky, mikrotrubičky budou vyvedeny na označených 
místech. Trubky popsat.

2. LMS/logon system – zprovoznění odpojovani neplatnych prihlaseni
Z:RS

3. Optika Papírenská – chybí připojit záložní linku (RS)
4. Optika Folvark – síť naproti obchodu Hruška (2 lidi, optika visí na sloupě před domem) 

– připojit, oživit.
5. Nádražní 34 – kabeláž, elektropřípojka, switch (JK)
6. Řadovky – rekonstrukce kabeláže – realizovat podle nakresleného schéma. 
7. Logo, grafika, web (upravit popis iptv)
8. Optika Folvark – ul. Janáčkova

III.Nákupy
1.

IV. Pravidelné úkoly
1. Servisní pohotovost 6.11.2013 - .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
     904-906

2. Ukončení členství
      -

Občanské sdružení pro podporu a ítěrozvoj s
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Jednání rady byli přítomni a se zápisem souhlasí

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

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

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

Občanské sdružení pro podporu a ítěrozvoj s


