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Výroční schůze 13. 4. 2012
Program schůze
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvod
Stávající stav sítě
Finanční zpráva
Revizní zpráva
Rozvoj sítě
Diskuze
Hlasování
Závěr

1. Úvod
• Přivítaní a zahájení schůze (František Jelínek)
• Přítomno bylo 88 členů
• Členové byli stručně informováni o historii OS K-NET (František Jelínek)
2. Stávající stav sítě
• Zpráva o stávajícím stavu sítě. Informace o počtech přípojných bodů, o jejich umístění a použitých
technologiích (Roman Procházka)
3. Finanční zpráva
• Stav účtu a hotovosti, sumarizace příjmů a výdajů za uplynulé roky (Jiří Nevosad)
• Informace o částce za vedení účtu a informování členů o budoucím založení druhého účtu, na
kterém by byly poplatky za vedení účtu oproti stávajícímu nižší (Jiří Nevosad)
4. Revizní zpráva
• Revizní zpráva (Jiří Nevosad)
5. Rozvoj sítě
• Rozvoj sítě do budoucna, představení základní myšlenky na optickou síť, která by byla vybudována
s podporou OS K-NET Městysem Kamenice (Martin Procházka)
• Ukázky technologie optické sítě (Martin Procházka)
6. Diskuse
Členové sdružení položili následující otázky:
1. Q: Co přinese páteřní optická síť po vybudování.
A: Navýšení stávající rychlosti do internetu.
2. Q: Pokud bude mít člen zájem, co musí udělat, aby mohl být připojen na optickou síť.
A: Vysvětleno, že optická síť po kamenici je druhým krokem po vybudování páteřní linky do
Kamenice. Členové požádáni, aby pokud budou dělat výkop ke své nemovitosti, do výkopu položili
chráničku optického kabelu pro budoucí využití.
7. Hlasování
• Všichni přítomní členové hlasovali pro uvolnění 400.000 Kč pro Městys Kamenice formou účelového
daru. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.
• Všichni přítomní členové hlasovali pro uvolnění nutných peněžních prostředků na projekt optické
sítě po Kamenici. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.
8. Závěr
• Rozloučení představenstva a ukončení schůze.
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