
Zá pis z vý roč ní  sčhů ze KámNET, z.s. ze 
dne 13. 3. 2016 

Místo konání: Restaurace u Rajmunda, Kamenice 463, 588 23 

Čas konání: 13. 3. 2016 od 16:00  

 

KamNET, z.s. 

Kamenice 17 

588 23 Kamenice 

tel. 566 466 800  

IČ: 26997428 

kamenice.net@seznam.cz 

www.kamenice.org 

Představenstvem byl jako předsedající schůze určen František Jelínek a jako ověřovatel zápisu ze 

schůze byl zvolen Ing. Zdeněk Koch. 

Předsedající přednesl program schůze. 

Úvod – předseda shrnul dosavadní činnost spolku KamNET. 

Hospodaření - Bc. Jiří Nevosad představil hospodaření s prostředky spolku. 

Shrnul historii příjmu členských příspěvků. Byl představen rozpočet provozu sítí a také byly 

představeny dosavadní investice. 

Bezdrátová síť – Martin Dvořák na začátku připomněl zrušení sítě 2.4 GHz z důvodu nehospodárnosti 

udržovat tuto technologii. Dále představil aktuální stav a změny v minulém roce.  

Optická síť – Ing. Martin Procházka informoval členy o aktuálním stavu optické sítě. Dále byl 

představen plán na budování optické sítě v Městysu Kamenice. Byly představeny služby jež mohou 

naši členové na této síti využívat. 
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Diskuze – na dotazy členů odpovídají: Ing. Martin Procházka, Bc. Jiří Nevosad, František Jelínek, 

Martin Dvořák, Ing. Zdeněk Koch. Zaznamenány byly tyto dotazy: 

 Co mám udělat aby do mé nemovitosti byl přiveden optický kabel? 

o Podat žádost na Úřad městyse Kamenice, jelikož vedení přihlíží k již podaným 

žádostem při svých plánech na realizaci. Spolek KamNET je pouze provozovatel sítě. 

Infrastrukturu vlastní a pronajímá Městys Kamenice 

 Jak dlouho bude ještě fungovat vysílače 2,4 GHz a co to pro mě znamená? 

o Přesný plán rušení 2.4 Ghz ještě není, ale bude se postupovat operativně. V první fázi 

se budou přepojovat klienti, kteří již mají přípojku na optický kabel. V druhé, zbývající 

na síť 5 Ghz. Klienti, kteří od přechodu na 5 Ghz do 1 roku přejdou na optickou sít 

budou platit jen jeden příspěvek na technologii. 

 

Závěr – předseda František Jelínek ukončuje schůzi a děkuje přítomným členům za účast. 

Zápis proveden dne 13. 3. 2016 

 

 

 

Předsedající schůze:      …………………..………………………………….. 

        podpis 

 

 

Ověřovatel zápisu:      …………………..………………………………….. 

        podpis 

 

 

 


