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Zápis
z jednání rady (RA1412)

konané dne 8.4.2014

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

I. Kontrola úkolů od minulého zasedání rady
1.

II. Rada ukládá práce na těchto úkolech
1. Rada stanovuje termín konání valné hromady na 13.5.2014 od 18:00 hodin v kině 

Panorama Paskov. Registrace účastníků proběhne od 17:30 hodin. Rada ukládá 
funkcionářům zajistit přípravu všech náležitostí, zveřejnit informaci na webových 
stránkách sdružení nejpozději12.4.2014, odeslat členům informační email nejpozději do 
22.4.2014.

2. Provést pochůzku všech optických tras (rozpadlé rezervy, povolené průvěsy, zlomené 
kabely v úchytech

3. RPG byty -  urgovat u vlastníka (KZ), kontaktovat Dalkii (KZ)
4. Zrušit 11GHz spoj – příležitostně demontovat
5. Oživit PON OLT – dokumentace nastavení. 
6. Zakončit trubky u TS (v zemi a dále do budovy)
7. Zakreslit všechny trubky v zemi do GIS.
8. LMS/logon system – zprovoznění odpojovani neplatnych prihlaseni
9. Optika Papírenská – chybí připojit záložní linku (RS)
10. Optika Folvark – síť naproti obchodu Hruška (2 lidi, optika visí na sloupě před domem) 

– připojit, oživit – nachystat z nového rozvaděče u Teichmanna, příp. v okolí 
kontaktovat lidi a připravit k nim optiku.

11. Logo, grafika, web (upravit popis iptv)
12. Optika Folvark – ul. Janáčkova
13. Optika pro síť J. Wolkera – z FolvPanel I.
14. 2.4GHz Folvark – kontaktovat VŠECHNY připojené na 2.4G vysílače u p. Vávry a 

snažit se dohodnout přepojení na novou technologii, zapsat výsledek jednání pro 
každého každého připojeného

15. Dojednat nový rack ve škole (KZ)

III.Nákupy
1.

IV. Pravidelné úkoly
1. Servisní pohotovost 8.4.2014 – 15.8.2014: JS

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
4. Zdravotní středisko – předělat optiku do nové skříně, výměna větráku
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VI. Členská základna

1. Přijetí nových členů
937

Jednání rady byli přítomni a se zápisem souhlasí

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

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