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Občanské sdružení UnArt Slavičín, Okružní 594, 76321 Slavičín, IČ: 71251626, www.unart.cz a www.slfree.net  

Zápis z Valné hromady O. s. UnArt 
konané dne 6.6. 2009 

 
Začátek: 18:15 
Konec: 19:50

Program schůze: 

1. Registrace příchozích, kontrola usnášeníschopnosti  

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Zpráva o činnosti 

4. Zpráva o hospodaření 

5. Plán akcí pro 2009-2010 

6. Rozpočet pro 2009-2010 

7. Směrnice 

8. Volba Správní rady a Revizní komise 

9. Diskuse 
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1. Registrace příchozích 

Registraci prováděl Martin Chovančík  
 
Seznam účastníků schůze: 

 
 

Stanislav Goňa Slavičín 

Radim Novák Slavičín 

Jan Jordán Slavičín 

Marek Bartošík Divnice 

Petr Konečný Divnice 

Jindřich Matúšů Divnice 

Štěpán Satin Divnice 

Radim Ševčík Slavičín 

František Šebák Slavičín 

Lukáš Štefaník Slavičín 

Radek Martinovský Slavičín 

Petr Bor Slavičín 

Michal Bližňák Slavičín 

Zdeněk Kolařík Slavičín 

Pavel Piačka Slavičín 

Petr Matula Slavičín 

Petr Šuráň Slavičín 

Stanislav Matúšů Slavičín 

Josef Slovák Slavičín 

Martin Cvešper Slavičín 

Zdenka Bednářová Slavičín 

Tomáš Dulík Slavičín 

Jaroslav Macejko Slavičín 

Robert Navrátil Sehradice 

Josef Chovančík Slavičín 

Rudolf Piner Slavičín 

Vladimír Machů Slavičín 

Martin Hlavica Slopne 

Pavel Žáček Slavičín 

Jaroslav Miklas Slavičín 

Jaroslava Skrášková Slavičín 

Martin Chovančík Slavičín 

Miloslav Kliment Slavičín 

Jiří Sviták Petrůvka 

Richard Černý Slavičín 

Lukáš Veselý Bohuslavice nad Vláří 

Vlastislav Elšík Slopné 

Vojtěch Malík Slavičín 

Pavel Boráň Slavičín 

Michal Kliment Slavičín 

Hana Hořáková Slavičín 

Petr Krůžela Brumov - Bylnice 

Stanislav Petrů Slavičín 

Magda Hanková Šanov 

Svatopluk Dulík Rudimov 

Petr Čechmánek Slavičín 

Jan  Miklas Slavičín 

Vojtěch Tarabus Slavičín 

Roman Saňák Slavičín 

Ladislav Čapek Přečkovice 

Jiří Koller Rokytnice 

Václav  Polách Lipina 

Jan Hoza Slavičín 

Jakub Šála Nevšová 

Jitka Haunerová Slavičín 

Lenka Poláchová Popov 

Miroslav Fojtů Slavičín 

Lumír Pelešek Pitín 

Radek Trčka Slavičín 

Jiří Kovářík Slavičín 

František Vaculik Slavičín 

František Trčka Slavičín 

Roman Červeňan Lipová 

Roman Ševčík Nevšová 

Petr Münster Nevšová 

Tomáš Dulík Slavičín 
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Kontrola usnášeníschopnosti: 

 Řádná Valná hromada (6. 6. 2009 v 18:00) nebyla shledána usnášeníschopná - aby byla VH 
usnášeníschopná, musela by být účast 50% členů, což by v současném stavu bylo asi 1000 lidí. Tento 
stav patrně nikdy nenastane. 

 Počet přítomných - 66 

 Byl vyhlášen nový termín VH – 6. 6. 2009 v 18:30 hod. 
 
 

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Do funkce zapisovatele průběhu schůze byl zvolen Martin Chovančík 
Do funkce ověřovatelů zápisu byli zvoleni: 

 Stanislav Matůšú 
 Radim Novák 
 Jakub Šála 

 
 

3. Zpráva o činnosti říjen 2008- květen 2009 

 

VŘSR aneb Velká řev-oluce ve Správní radě 

Problémy, pramenící z přetížení Správní rady. 

Důsledkem byly  

 ztráty ekonomické, ztráty prestiže/dobrého jména, ztráty aktivních i pasivních členů.  

 Frustrace lidí, kteří by pro sdružení mohli něco udělat, ale nemohli nebo nevěděli jak 

 Stále narůstající zmatek, nepořádek a anarchie ve všech oblastech fungování sdružení. Na 
konci už některým členům Správní rady nezbylo nic, než (nic neřešící) Velký Řev 

Takto to dál nešlo, proto jsme v lednu 2009 vyhlásili akci „Lednová Debordelizace“, která 
postupně přerostla ve „Velký Jarní Úklid“ 
 

VJÚ  

- Podařilo se nám sehnat dvojkancelář a sklad ve výzkumném ústavu za dobrých finančních 
podmínek, kde je od března 2009 naše základna. 

- Lenka Jordánová a Pavel Boráň daň. přiznání zvládli poprvé v historii bez účasti T.Dulíka, 
který konečně mohl dělat to, co má. 

Ještě se musí dodělat: 

- Inventarizace – velká akce, která se musí dělat každý rok, letos ji slíbili udělat Petr Münster 
a paní Machů.  

- Dopsat „Předpis pro hospodaření a účtování“ a začít se jím řídit 
 
Výsledek - profesionálně působící organizace s jasně stanovenými pravidly 
co smí a co se nesmí 
 

Pracovní místo 

 Zabili jsme 3 mouchy jednou ranou – chybějící účetní, telefonická podpora a vytížení Správní Rady 

 Zaměstnancem se stal nejideálnější kandidát, jakého si můžeme představit - náš současný předseda 
Pavel Boráň – prakticky se nemusí zaučovat. 

 Tímto krokem ale nemůže být už předseda – střet zájmů. Proto dnes zvolíme nového předsedu. 
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Síť sdružení 

 V květnu je páteřní spoj upgradeován – můžeme navyšovat konektivitu až na 300 MBit/s  
 Wifi – neustálé problémy - jsme na křižovatce jak dál... 

 

Vzdělávání 

 Nepravidelná školení stále pokračují – noví nadějní správci ale moc nechodí, ač jsou jisté naděje – pokud 
máte zájem také, na www.forum.slfree.net ve vlákně Kulturní akce, schůze, schůzky a školení pro 
veřejnost píšeme informace kdy, kde, téma školené, apod. 

 Budeme se snažit školit častěji – máme k dispozici materiály NFX. 
 

Členství v NFX 

 5. dubna se o.s. UnArt stalo členem sdružení nfx (neutral czfree exchange), které sdružuje 14 podobných 
sdružení z celé ČR – tím pádem máme k dispozici know-how nejlepších expertů IT v republice, což je asi 
největší výhoda našeho vstupu – další výhody: IP TV, VoIP, IPv6, výzkum a vývoj, apod... 

 

Kontaktní místo 

 Jako hlavní kontaktní místo je od dubna naše kancelář ve výzkumném ústavu, kde se dají zjistit potřebné 
informace a kde je např. možno i zaplatit členské příspěvky hotově, což doteď nikde nebylo možné. 

 Vedle lékárny bude kontaktní místo nadále s omezeným rozsahem – J. Staník se rozhodl naši spolupráci 
nepřerušovat, ale zároveň se rozhodl spolupracovat s komerčním providerem M. Viceníkem – Slavnet. 

 

Problémy 

 Nejasná identita – většina lidí si nadále myslí, že jsme „firma na internet“ měli bychom se snažit toto mínění 
změnit. 

 

Řešení:  
 začít viditelně naplňovat ty základní cíle a činnosti z našich stanov, které nás od komerce jednoznačně a 
viditelně odliší: 
 UnArt: „Rozvoj kultury, komunit a vzdělávání“ 
 Ostatní sdružení v NFX (výtah ze stanov): 
 výzkum a vývoj technických a programových prostředků... 
 pořádání školení, diskusí, exkurzí, konferencí a seminářů pro členy i pro veřejnost 
 expertní a publikační činnost 
 získávání dotací, grantů a sponzorských příspěvků… 
 časopis pro členy sdružení 

 

Aktivní členové, správci sítě 

 Máme málo pořadatelů kulturních akcí 
 Správců AP máme 35  
 Stále postrádáme nějaké schopné správce v Brumově-Bylnici, ale blýská se na lepší časy 

 

Síť 

 Konektivitu máme již celkem dostatečnou, ale přestávají stíhat Wifi  AP 
- AP v módu B přenese pouze cca 4MBit/s (a tato kapacita ještě s růstem počtu uživatelů daného AP velmi 
rychle klesá), což je na dnešní nároky velmi slabé.  

 jakési řešení je přepínat APčka do módu B/G (-až 25 Mbit/s), bohužel se objevují další problémy s 
kompatibilitou, horším signálem než u B, apod.  

 Přetížená AP: Vlára, Hrádek, Agrol, Štítná, Brumov, Bylnice, … 

Řešení:  
 Stavba nových AP a menších lokálních AP, upgrade všech starých AP , Upgrade spojů 

http://www.forum.slfree.net/
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Čím nahrazovat Wifi AP?? 

 Testujeme HW a snažíme se najít nejlepší řešení. Zatím to vypadá tak, že neexistuje kombinace základní 
desky a WiFi karty, kterou by mělo v naší síti smysl celoplošně nasadit jako upgrade stávajících AP 
založených na platformě Routerboard. 

Za tímto účelem pořádáme v sobotu 12.6. seminář v Praze pro členská sdružení NFX, na kterém budeme prezentovat 
návrh nové HW/SW platformy pro WiFi AP, jejíž vývoj by nám NFX mělo pomoci zafinancovat. Tato platforma bude 
mít  

 velkou odolnost proti rušení 

 Propustnost v řádu stovek Mbit/s 

 Funkční řešení pro skryté uzly na bázi TDM 

 Přijatelnou cenu 

 

Stávající bezdrátová síť 

 budování nových AP na 2.4 i 5GHz: doporučujeme počkat na novou platformu pro naše WiFi AP, do té doby 
řešit jen nejvíc problematická AP = nevyhazovat peníze za nevyhovující HW!!! 

 Pokud se nám podaří vybrat přes prázdniny dostatek financí od členů, zakoupíme 1-2 nové spoje min. 
100Mbit/s (10GHz) pro Divnice a Brumov  

Optika 

 Slavičín centrum – Vlára, centrum - paneláky  
 Chránička Šabatec – benzinka Luhačovská 
 Optické převěsy Vlára 

 Chránička Vlára – letos se ještě kopat nebude (čekáme na kopání tepeláků) 
 Cílový stav a plán ve Slavičíně 

Brigády  

 hledáme redaktory, fotografy, grafiky a roznašeče pro náš nový časopis 
 další vývoj Freenetis-u 

 řízení provozu v síti (QoS)  

 zabezpečení sítě tak, aby neplatící člen neměl žádnou šanci jejího používání 
 integrace Freenetis-u s přístupovými body a routery 

 VOIP server – volání pro členy zdarma 

 IPTV 

 logování provozu 
 

Sazebník za práci pro sdružení:  
Neodborné práce  

 Kopání, tahání chrániček, asistence technikům: 55 Kč/hod 
Odborné práce  

 Stavební dozor, revizní komise 100 Kč/hod 
 dohled sítě 110 Kč/hod 
 Instalační práce na infrastruktuře 120 Kč/hod 
 Správní rada, programování  – 120 Kč/hod   

 Odměny je možné realizovat odpuštěním členských příspěvků, při větším rozsahu práce Dohodou o 

provedení práce popř. fakturací 
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4.  Zpráva o hospodaření za rok 2008 

 VÝDAJE: 
 

Celkem výdaje 2 361 112,38 Kč 

Celkem za faktury 2 272 081,00 Kč 

banka 14 692,00 Kč 

ostatní 74 339,38 Kč 

Faktury:  

nákup materiálu  847 853,00 Kč 

Služby: 1 442 190,00 Kč 

Konektivita  535 453,00 Kč 

kontaktní místo 28 560,00 Kč 

Dohled sítě  214 200,00 Kč 

Poplatky za telefony pro techniky 83 786,00 Kč 

Energie 10 412,00 Kč 

Pojistné 21 132,00 Kč 

ostatní služby: instalace, stavba AP, jiné práce, apod... 548 647,00 Kč 

 PŘÍJMY: 

 
Celkem příjmy 3 275 497,00 Kč 

z toho:  

Úroky – banka 259,00 Kč 

členské příspěvky 3 088 719,00 Kč 

jiné (Hostětín, pobočky...) 186 517,00 Kč 

 Většina členských příspěvků na rok 2009 přišla těsně před Vánocemi, takže zkreslují příjmy 
pro rok 2008 směrem nahoru - bylo by vhodné, aby členské příspěvky byly placeny 
nejpozději do 1. prosince nebo pak až po 1. Lednu 

 Zpráva o hospodaření byla hlasováním jednomyslně přijata. 

 

5. Kulturní akce 

V roce 2008 jsme uspořádali tyto akce: 
 Rokytnice – “První letní šú“ 
 Poslední noc prázdnin 
 Kotárfest 
 Evropský svátek hudby – v r. 2008 nebyl kvůli nedostatku financí, snaha o vyřešení do 

dalšího roku 
 
V roce 2009 se doposud uskutečnily tyto kulturní akce: 

 Benefice bez bariér 
 Lebeda party 

 
v plánu jaro - léto: 

 Evropský svátek hudby 
 Lebeda festival Rudimov 
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 Poslední noc prázdnin letos neproběhne – termín si vzali samotní Hasiči Hrádek 
 
Na podzim: 

 Ještě něco???? – náhrada za PNP – soutěž místních kapel? 
 Kotárfest 

 

6. Volba členů Správní rady a Revizní komise 

 Správní rada - Kandidáti: Petr Műnster, Michal Kliment, Tomáš Dulík – každý z kandidátů měl krátkou 
řeč. 

 V hlasování byli tito kandidáti nadpoloviční většinou zvoleni jako nová Správní Rada - 5 lidí se zdrželo 
hlasování. 

 Volba členů Revizní komise 

 Do revizní komise se přihlásili tito kandidáti: 
Radim Novák, Roman Ševčík, Robert Navrátil, Martin Chovančík, Ondřej Pinďák. 

 Při následném hlasování byli také zvoleni nadpoloviční většinou – 2 lidé se zdrželi hlasování. 

 Revizní komise byla tedy schválena ve složení: Radim Novák, Roman Ševčík, Robert Navrátil, Martin 
Chovančík, Ondřej Pinďák. 

 
 

7. Směrnice 

Prezentace těchto směrnic: 

 Směrnice pro nákupy materiálu a služeb 

 Směrnice pro techniky 

 Směrnice pro správce 

 Užívání služebního vozu sdružení 
Směrnice schvaluje SR, takže hlasování VH není třeba 
 
 

8. Diskuse 

V krátké diskuzi T.Dulík odpověděl na dotaz R.Martinovského ohledně frekvence školení a místo konání školení a 
registrace do výukového fóra. 
 
Valná hromada skončila v 19:50. 
 
Ověření zápisu: 
Svými podpisy níže potvrzujeme, že tento dokument obsahuje úplný a nezkreslený zápis průběhu náhradní Valné 
hromady, konané 6. Června 2009. 
 
 
 
…………………………    …………………………   ………………………… 

Radim Novák        Stanislav Matůšú            Jakub Šála 


