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1. Registrace příchozích
Registraci prováděli Michal Kliment a Pavel Boráň. 
Seznam účastníků schůze dle abecedního pořadí:

1. Bednářová Zdenka , Slavičín
2. Bělaška Tomáš , Slavičín
3. Bližňák Michal, Slavičín
4. Bor Petr, Slavičín
5. Boráň Josef, Slavičín
6. Boráň Pavel (předseda), Slavičín
7. Broniševská Marie, Slavičín
8. Bůbelová Martina , Slavičín
9. Burešová Veronika, Štítná nad Vláří
10. Butora Pavel, Slavičín
11. Čechmánek Petr, Slavičín
12. Daňo Tomáš , Slavičín
13. Dulík Svatopluk, Slavičín
14. Dulík Tomáš , Slavičín
15. Elšík Vlastislav , Slopné
16. Filák Zdeněk, Slavičín
17. Fojtů Miroslav, Slavičín
18. Frajt Lubomír , Slavičín
19. Goňa Stanislav , Slavičín
20. Hlavica Martin, Slopné
21. Janečková Eva, Slavičín
22. Kliment Miloslav , Slavičín
23. Kovaříková Jitka, Slavičín
24. Kubíček Jiří, Slavičín
25. Lutonský Martin, Slavičín
26. Lysák Zdeněk, Hrádek
27. Macejko Jára , Slavičín
28. Macejko Jaroslav, Slavičín
29. Machalíček Miroslav, Újezd
30. Machů Ludmila, Hrádek
31. Malík Vojtěch, Slavičín
32. Martinovský Radek , Slavičín
33. Matúšů Jindřich, Slavičín
34. Miklas Jan , Slavičín
35. Miklas Jaroslav , Slavičín
36. Münster Petr , Nevšová
37. Navrátil Robert, Sehradice
38. Navrátil Robert , Sehradice
39. Ondrúška Jan, Slavičín
40. Paur Ladislav , Slavičín
41. Peřinová Jana, Pitín
42. Petrů František , Hrádek
43. Petrů Ivo , Slavičín
44. Piaška Pavel, Slavičín
45. Pilka Zdeněk, Slavičín
46. Poláchová Lenka, Popov
47. Rumplíková Marie, Slavičín
48. Saňák Roman, Slavičín
49. Skovajsa Jaroslav, Slavičín
50. Souček Petr, Slavičín
51. Soukup Jiří, Slopné
52. Strnad Alois , Slavičín
53. Suchánek Karel , Slavičín
54. Sviták Jiří , Petrůvka
55. Ševčík Roman, Nevšová
56. Šimoník Petr, Vlachovice
57. Šmotek František, Slavičín
58. Šuráň Petr , Hrádek
59. Tarabus Vojtěch, Slavičín
60. Ulbricht Ladislav, Slavičín
61. Vaněk Tomáš , Slavičín
62. Veselý Lukáš , Bohuslavice nad Vláří
63. Vyorálek Milan, Slavičín
64. Zemčík Petr, Slavičín
65. Zimáček Tomáš, Brumov – Bylnice
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2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Do funkce zapisovatele průběhu schůze byla zvolena Jitka Kovaříková.
Do funkce ověřovatelů zápisu byly zvoleni:

● Robert Navrátil
● Jan Miklas
● Jaroslav Macejko

3. Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2007 (a 2008)

3.1. Kulturní akce
V roce 2007 jsme uspořádali tyto akce:

● Rokytnice – “První letní šú“
● Poslední noc prázdnin
● Kotárfest
● Evropský svátek hudby – letos nebyl kvůli nedostatku financí, snaha o vyřešení do dalšího roku

Do kultury bychom mohli vložit více úsilí i financí, ale ... nejsou lidi, kteří by nějaké další akce pořádali!

3.2. Síť sdružení
● Hlavní problém minulého roku - nízká kapacita spoje do internetu – byl vyřešen nákupem pojítka Ceragon 

150Mbits za 500 tis. Kč a konektivity 80Mbit/s za cca 50tis Kč vč. DPH měsíčně
● Děkujeme všem členům, kteří umožnili nákup nového pojítka včasným zasláním členských příspěvků na celý 

rok dopředu!
● Konektivita 80Mbit/s momentálně většinou stačí. Se stále zvyšujícími se nároky členů na rychlost sítě je 

možné, že během roku 2009 stačit přestane. Navyšovat můžeme do cca 100Mbits, pak budeme muset koupit 
SW licenci pro navýšení kapacity Ceragonu na 300Mbits – cca 120 tis. Kč

● Největší jednorázová investice v roce 2007 byla nákup pojítka Ceragon (500726 Kč vč. DPH) v lednu 2008
● Největší celkovou investicí byla optika paneláky Slavičín. Do dnešního dne jsme za její realizaci zaplatili 

1.268.602 Kč, dalších cca 400-500 tis. Kč ještě platit budeme.
● Nová AP: Pitín, Hostětín, Šanov, Lipová, Šabatec-hnojiště, Štítná, Sv. Štěpán, Bylnice, ...
● Aktuální stav sítě je na obrázku v prezentaci

3.3. Stav členské základny

3.3.1. Růst počtu členů
● Leden 2006 – 150 členů
● Listopad 2006 – 670 členů
● Srpen 2007 – 1070 členů
● Říjen 2008 – cca 1700 členů, velká část nárůstu díky optice paneláky Slavičín

3.3.2. Členové - správci sítě
● Momentálně máme cca 35 techniků/správců (z toho část neaktivních)
● Po Valné hromadě 2007, kdy jsem si stěžovali na malý počet správců sítě,  se nám přihlásilo několik nových 

mladých nadějných lidí – aspoň k tomu byl Valná Hromada dobrá!
● Každé AP má svého správce - ale mnoho správců má na starosti více než 1 AP
● Hluché místo: Brumov-Bylnice: „černá díra informatiky“. Do Brumova-Bylnice musí jezdit správci ze 

Slavičína. Je potřeba tuto situaci vyřešit.
○ důsledek: přes veliké investice do sítě máme v Brumově pouze 112 členů !!

● Každý člen by při úplné nefunkci sítě měl v kontaktovat
○ Správce svého přístupového bodu
○ Dohled sítě – Jarek Macejko – 774 313 853
○ Pokud vám síť jede, ale špatně, reportujte to do fóra http://forum.slfree.net - odkaz „Hlášení poruch“. Tato 

zpráva dojde všem správcům sítě.

3.4. Kontaktní místo
● Od srpna 2007 máme kontaktní místo v obchodě PS-Comp (prodej a servis výpočetní techniky) vedle lékárny 

Slavičín, který provozují naši členové Josef Staník a Martin Chovančík.
● členové sdružení tam mají k dispozici:

○ informace o naší síti, přihlášky, informační brožury
○ technickou pomoc při problémech
○ Půjčovnu erárního vybavení
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3.5. Vzdělávání
V roce 2007 jsme uspořádali 

● 2 „dílny“ pro informatiky. Výsledek: monitoring sítě, nové stránky sdružení, DC HUB, ...
● několik (<10) školení pro správce
● Motivace pro další vzdělávání: 

○ min. 50% poruch v síti vzniká chybami správců sítě, vyplývajících z jejich nízké kvalifikace. Ideální technik/
správce by měl úspěšně absolvovat kurz na úrovni předmětu „Počítačové sítě“ probíhajícího na 
renomovaných fakultách informatiky. Takových lidí ale máme naprostý nedostatek (jednotky ks :-)

○ Řešení: Směrnice pro správce sítě, která předpokládá pravidelná školení a přezkušování správců
● Problém: pravidelná školení na potřebné úrovni vyžadují ohromnou přípravu ze strany lektorů – vznikající kurz 

Síťová akademie má zatím hotové pouze první 3 z 12ti přednášek.
● Dle odhadu, používaného na UTB ve Zlíně, jsou náklady na přípravu nového kurzu cca 600tis. Kč!

3.6. Problémy

3.6.1. Přetížení přístupových bodů sítě sdružení
● Po navýšení kapacity linky a konektivity do internetu přestaly pro změnu stíhat bezdrátové přístupové body. 

Přístupový bod (AP) v normě 802.11b má kapacitu pouze 4Mbit/s half-duplex pro všechny připojené uživatele 
– a tato kapacita ještě s růstem počtu uživatelů daného AP velmi rychle klesá! Přístupový bod v normě 
802.11a/g má kapacitu max 20 Mbit/s, většinou ale méně kvůli nedostatečnému výkonu CPU na základní 
desce. Opět, tato kapacita velmi rychle klesá s počtem aktivních účastníků, kteří jsou na AP připojení.

● Přetížení přístupových bodů Vlára, Hrádek, Agrol, Štítná, Brumov-kulturák, o spoustě dalších problémů 
pravděpodobně nevíme, členové nám je nereportují, asi neví kam/jak

● Řešení: 
○ Nové APčka a upgrade všech starých
○ využití lokálních ethernet sítí všude, kde to je možné. Je potřeba dodržovat pravidlo 1 anténa na 1 dům!
○ problémy s přetížením přístupových bodů by byly mnohem menší, pokud bychom byli schopni lépe řídit 

provoz na nich (např. automaticky seskupovat stahovače na stejné agregační skupiny)
○ problémy s přetížením by byly mnohem menší, pokud by na přístupových bodech běžel OS Linux místo 

Mikrotik
○ Řešení = mít lidi, kteří toto všechno naprogramují/realizují, a mít peníze na jejich odměňování

3.6.2. Nevytížení přístupových bodů sítě sdružení
● Na některých přístupových bodech jsou připojeny jen jednotky lidí (Lipová, ...) 
● Cena přístupového bodu je 20-30tisíc, předpokládá se, že se zaplatí ze vstupních členských příspěvků 

připojených lidí
● Odhad volné kapacity na všech našich AP a optických sítích z roku 2007 byl 800 lidí - naplněním této kapacity 

bychom získali 1,6mil. Kč jen na vstupních členských příspěvcích!
● Aktuální stav nevytížení lze zjistit z databáze Freenetis, bohužel v ní jsou údaje o síti velmi neaktuální. Řešení 

= integrace ovládání přístupových bodů do Freenetis-u 

3.6.3. Nedostatek vlastních zajímavých služeb na síti
● Po VH 2007, kde jsme tento problém řešili, naše mladé naděje spustili P2P HUB – problém je ale v tom, že 

tato služba je tím užitečnější, čím více lidí ji používá, a uživatelů je zatím velmi málo
● Potřebujeme rozjet další služby, které by běžely na vnitřní síti, aby členové užíváním podobných služeb na 

internetu zbytečně nevytěžovali draze placenou konektivitu!
● Příklady: weby zaměřené na lokální dění, VOIP ústředna, IPTV, herní servery, internetové rádia, …
● IPTV – TV po síti – je další projekt, který v některých sdružení rozjetý už je. Ideální pro tuto službu je optika. 

Tato služba by byla zajímavá, ale bohužel na její realizaci nejsou lidi.
● Internetové rádio – radio.slfree.net – je už rozjeté. Správce sítě Roman Ševčík rádio zprovoznil, ale aby byla 

tato služba zajímavá, je potřeba vybudovat tým redakce, která by se starala o stále aktuální obsah – dobrým 
příkladem je rádio ve sdružení KLFree.net

● bez vlastních zajímavých služeb na síti budou naše drahé optické přístupové sítě (tím se nemyslí optické 
páteře, ale sítě pro připojení uživatelů na panelákoch, integráčích, ...) z velké části nevyužité. 

3.6.4. Slabá správní rada
● Problém: správní radu tvoří v současnosti 2 lidé, kteří

○ pracují úplně zadarmo
○ V práci/osobním životě jsou oba zcela vytížení

● Důsledek – správní rada nemá dostatečnou kapacitu na to, aby trvale a udržitelně zvládala následující 
činnosti:
○ Koordinovat a hlídat všechny projekty sdružení
○ Vést podvojné účetnictví
○ Starat se o ekonomiku (tvorba rozpočtu a jeho následovné hlídání)
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○ zajištění smluvních vztahů sdružení, zejména:
■ pracovních smluv,  dohod o provedení práce nebo pracovní činnosti pro brigádníky
■ nájemních smluv pro umístění majetku sdružení na/v objektech třetích stran, popř. umístění cizích 

zařízení na majetku sdružení
■ partnerských smluv při realizaci grantů
■ sledování grantových řízení, návrh a realizace grantových projektů
■ Tvorba návrhů interních směrnic, tj. pravidla např. pro: 

● práci techniků
● oběh účetních dokladů při realizaci jednotlivých projektů
● výše odměn za jednotlivé typy prací

■ inventarizace majetku
■ poplatky za často se opakující mimořádné úkony pro členy sdružení (dohledání plateb příspěvku se 

špatným var. symbolem atd.)
■ doplňková činnost - např. pronájem majetku sdružení (kalkulace,fakturace...)

● Na minulé Valné hromadě byl zvolen hospodářem Marcel Zvonek. Bohužel nemá na tuto činnost moc času. 
Pravděpodobně budeme muset najít nového hospodáře. Někdo kdo rozumí podvojnému účetnictví a bude mít 
dostatek času na tuto činnost. Kandidáti zatím nejsou.

3.6.5. Revizní komise
● Revizní komise má hlídat a kontrolovat činnost Správní rady
● Problém: revizní komise efektivně neexistuje a nemá jasně definovaný mandát. Bez nezávislé, fundované 

revizní komise je sdružení v trvalém ohrožení!
● Revizní komise musí být zvolena Valnou hromadou. Měla by mít lichý počet (3 nebo 5 členů) a měli by tam být 

lidé, kteří jsou zodpovědní a rozumí účetnictví. Měla by fungovat pravidelně. Je potřeba, aby byla kontrola nad 
penězi, z důvodu velkého obratu peněz ve sdružení. 

Řešení:
● volba revizní komise
● směrnice pro činnost revizní komise
● Kandidáti:

○ Josef Staník
○ Radim Novák
○ Stanislav Matúšů

3.6.6. Členská základna
● Od minulé VH zůstává stejně nízká informovanost členů ze strany sdružení: 40 % členů nemá email, nebo v 

přihlášce udali chybnou emailovou adresu, nebo mají plné schránky...
● Někteří členové si nepamatují ani to, že se stali členy našeho sdružení!
● Řešení 

○ pro členy: funkce přesměrování www stránek na zprávy sdružení. Nutno doprogramovat!
○ pro zájemce o členství: tištěná výroční zpráva se základem informací o sdružení?

3.6.7. Síťoví technici
● Stížnosti na práci techniků ze stran ostatních členů – bohužel často oprávněné.
● Řešení – směrnice „Podmínky práce techniků“. Obsah ve stručnosti:

○ Definice vztahu sdružení, techniků a členů: 
■ technik může být členem sdružení – ale nemusí.
■ vztah technika a člena, kterému technik instaluje přípojku, je stejný jako vztah řemeslníka a 

zadavatele a je dán občanským zákoníkem.
■ sdružení nemůže, tj. nemá žádný způsob, jak vstupovat do vztahů techniků, kteří nejsou členy 

sdružení a ostatních členů. Technici, kteří jsou členy sdružení, ale musí dodržovat tuto směrnici.
○ Rámec práce techniků je daný občanským zákoníkem 
○ Standardní částky za práci techniků
○ Záruční podmínky dle Občanského zákoníku
○ Návrh Smlouvy o dílo mezi členem a technikem v případě, že člen požaduje práci v nadstandardním 

rozsahu
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3.7. Zpráva o hospodaření 2007-2008

3.7.1. Výkaz zisku a ztrát v tis. Kč

3.7.2. Obratová předvaha
● Účet 501  Spotřeba materiálu  1 565 tis Kč, z toho:

○ páteřní spoj Ceragon 500 tis. Kč
○ Optika paneláky 815 tis. Kč
○ Zbytek – bezdrátové AP a páteřní spoje

● Účet 502 Spotřeba energie 7 tis. Kč 
● Účet 518 Ostatní služby 1 072 tis. Kč, z toho:

○ Konektivita do internetu 576 tis. Kč
○ Dohled sítě – 214 tis. Kč
○ Geodetické práce – 81 tis. Kč
○ Poplatky za telefony pro techniky – 79tis. Kč
○ Zbytek – drobné služby stavební a jiné

● Účet 521 Mzdové náklady 173 270 Kč = brigádníci u výkopů
● Účet 524 Zákonné sociální pojištění 2 338 Kč 
● Účet 549 Jiné ostatní náklady 169 895 Kč

3.7.3. Rok 2008
Zpráva o hospodaření se bude dělat až po roční účetní uzávěrce

● Obrat od začátku roku do 14.9.2008:
○ Příjmy = 1 886 149 Kč
○ Výdaje = 1 908 923 Kč

● Přítok peněz do sdružení v roce 2008 je omezen tím, že velká část členů zaplatila členské příspěvky na rok 
dopředu v roce 2007!

3.8. Připomínky k výroční zprávě a schválení hlasováním
● zprávu o hospodaření by měla ověřit revizní komise
● Na Valné hromadě nebyly vzneseny žádné další připomínky k výroční zprávě
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Označení Název ukazatele Číslo Hlavní
řádku

5

A. Náklady 1

I. Spotřebované nákupy celkem 2 1 572
II. Služby celkem 3 1 072
III. Osobní náklady celkem 4 176
IV. Daně a poplatky celkem 5
V. Ostatní náklady celkem 6 170
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 7
VII. Poskytnuté příspěvky celkem 8
VIII. Daň z příjmů celkem 9

Náklady celkem 10 2 990
B. Výnosy 11

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 12
II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 13
III. Aktivace celkem 14
IV. Ostatní výnosy celkem 15
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 16

VI. Přijaté příspěvky celkem 17 3 058
VII. Provozní dotace celkem 18

Výnosy celkem 19 3 058
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 20 68

D. Výsledek hospodaření po zdanění 21 68



4. Plán akcí pro rok 2008 a 2009
● Plán vychází především z problémů, zmiňovaných v předchozím textu. 
● Při výstavbě sítě byl loňský rok věnovaný optice. Nyní bychom se měli soustředit na přístupové body. Na 

některých AP je situace velmi špatná. Ideální by bylo 10 lidí na jednom přístupovém bodu.

4.1. Plán pro stávající bezdrátovou síť
● budování nových AP na 2.4 i 5GHz ve všech obcích
● Nové, výkonnější routery pro všechna AP
● Problémové body dle priority:

○ AP Agrol
○ AP Hrádek (stromy!!!!)
○ Brumov-kulturák
○ …další návrhy??

4.2. Nové optické páteře
● Optické páteřní trasy nejsou tak drahé jako optická přístupová síť, přitom jsou ale nezbytné k tomu, aby bylo 

možné bezdrátovou síť efektivně rozšiřovat. V současnosti totiž šíříme signál ke všem přístupovým bodům 
sítě ze 2 stožárů (Šabatec-vodárka a Šabatec-hnojiště). Na každém stožáru je počet využitelných radiových 
kanálů omezený, takže některé přístupové body musí sdílet jediný spoj/kanál, což dále snižuje jejich 
propustnost. Prodloužením stávající optické páteře Šabatec-centrum dále do města by bylo možné napojit 
mnoho přístupovým bodů přímo k optice a ušetřené radiové kanály využít jinak.

Kromě zcela nových tras je potřeba mít v rozpočtu peníze na přípoložky chrániček v místech výkopových 
prací realizovaných jinými subjekty, které budou probíhat na Luhačovské a Vláře.
○ trasa Slavičín centrum – paneláky – Hrádek – Divnice
○ Chránička Vlára
○ Chránička Šabatec – benzinka Luhačovská

4.3. Cílový stav ve Slavičíně
Ve Slavičíně máme většinu členů, kteří přinášejí do sdružení většinu financí, přitom ale díky velké hustotě 
bezdrátových sítí je kvalita jejich připojení horší, než u uživatelů na vesnicích, kde naše AP nikdo neruší. 
Řešení:
● sídliště Vlára – projekt optiky je připraven...bude se řešit na příští Valné hromadě.
● vybudovat hustší síť přístupových bodů tak, aby každý člen měl přístupový bod tak blízko, aby nevznikaly 

problémy skrytých uzlů a problémy s rušením.
● napojit maximum přístupových bodů k optice

Schéma cílového stavu optiky ve Slavičíně je na obrázku v prezentaci

4.4. Nové služby sdružení pro členy:
Motivace - viz řešení problémů z předchozích kapitol:

● !!!vzdělávání členů!!!
● další vývoj Freenetis-u
● řízení provozu v síti (QoS) 
● přesměrování www stránek na zprávy sdružení
● nový server  (min. 30 tis. Kč), staré servery nemají výkon a spotřebovávají mnoho energie.
● zabezpečení sítě tak, aby neplatící člen neměl žádnou šanci jejího používání
● integrace Freenetis-u s přístupovými body a routery
● migrace přístupových bodů z OS Mikrotik na Linux
● Členství v NFX.CZ

○ Podobné sdružení jako UnArt. Hlavním cílem je propojení sítí. Otázkou je, zda tuto činnost podpořit. Při 
rozpočtu by se tyto peníze mohli obětovat, ale musí být technik, který se bude o tuto činnost starat.

○ Výhody pro nás:
■ IPv6
■ VOIP
■ IPTV

○ náklady: 60tis. Kč ročně na členské příspěvky 
○ Má to smysl pouze tehdy, pokud se najde někdo, kdo bude ochotný jezdit na schůze do Prahy a 

uplatňovat nabyté know-how u nás
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5. Rozpočet pro rok 2008/2009

Navrhujeme zvýšit členské příspěvky ze 120 Kč na 150 Kč měsíčně

5.1. Proč navýšení pravidelných příspěvků o 30 Kč
● Protože ve Freenetis-u budete mít možnost poslat 30 (nebo více) Kč měsíčně na libovolný z projektů, které 

navrhnete vy nebo jiný člen sdružení.
● Protože výše příspěvků 120 Kč byla spočítána v roce 2005 – v době, kdy sdružení nemělo žádné pravidelné 

měsíční náklady. V současné době platíme měsíčně přes 70tis. Kč.!!
● Protože náš účet se stále potácí na minimálních částkách, takže nemůžeme ani vytvořit rezervu pro případ 

nouze
● Protože projekty, které děláme a nadále chceme dělat, jsou tak náročné, že nám na ně nezbývají peníze.
● Protože 30 Kč měsíčně je 1 koruna denně, a to nikoho nezabije.
● Protože minimální mzda v ČR stoupla od roku 2004 o 19 %, nominální mzda o 29 %, takže tu korunu navíc v 

peněžence mohou najít všichni – i nezaměstnaní
● Protože za připojení do sítě s takovými parametry je i 150 Kč stále směšná částka. Tak nízká cena je možná 

pouze proto, že na budování a rozvoji sítě strávilo mnoho lidí několik tisíc hodin bez jakékoli finanční 
odměny...

5.2. Hlasování o navýšení pravidelného příspěvku o 30 Kč
Navýšení navrhujeme od 1.1.2009.
Kdo souhlasí s navýšením příspěvku o 30 Kč?

● Pro: 64
● Proti: 1
● Zdrželi se hlasování: 0

Otázka: Jak informovat zbylé členy? 
Odpověď: Informování budou pomocí emailů a sms. Pokud se podaří vyřešit přesměrování webu, tak pomocí této 
služby.
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Výše pravidelného členského příspěvku 150 Kč
Odhad počtu nových členů do konce r. 2009 200
Výdaje 2009
Konektivita 2008
Vývoj nových služeb v síti
Nový server
Dohled a servis sítě
Účetnictví
Členství v NFX
Optika paneláky Slavičín – doplatek
Doplatky za výstavbu sítě 2005-2007
Trasa střed – paneláky
Chránička pro optiku Vlára Slavičín
Chránička pro optiku Luhačovská
Elektřina (200W v 10ti bodech]
Nájmy
Telefony
Kontaktní místo
Pojištění zařízení sítě
Nová AP 
Posílení páteří
Celkem

Příjmy 2009
Členské příspěvky od stávajících členů
Doplatky dlužných příspěvků
Doplatky dlužných vstupních příspěvků
Vstupní příspěvky od nových členů
Pravidelné příspěvky od nových členů
Celkem

600 000 Kč
100 000 Kč
40 000 Kč

214 200 Kč
24 000 Kč
60 000 Kč

400 000 Kč
200 000 Kč
535 500 Kč
400 000 Kč
375 000 Kč
29 200 Kč
10 000 Kč
72 000 Kč
24 000 Kč
43 000 Kč

600 000 Kč
400 000 Kč

4 126 900 Kč

3 060 000 Kč
150 000 Kč
200 000 Kč
400 000 Kč
360 000 Kč

4 170 000 Kč



5.3. Připomínky k Rozpočtu na rok 2009 a schválení hlasováním
Hlasování o rozpočtu: Kdo souhlasí s rozpočtem?

● Pro: všichni 
● Proti: 0 
● Zdrželo se: 0 

5.4. Změny pravidel pro platby

5.4.1. Motivace pro platbu na delší období dopředu 
● Z kreditu člena bude za každou příchozí platbu strženo 30 Kč. 
● Proč? 

○ Člen, který platí 1x měsíčně, převede 120Kč, ale eBanka za transakci strhne 7Kč, tj. na účet nám přijde 
pouze 113,90 Kč. 

○ Navíc: každou příchozí platbu musí účetní sdružení zaúčtovat, což také něco stojí.
○ V současné situaci, pokud člen platí 12x ročně 120 Kč, pak ve srovnání se členem, který platí jednou za 

rok, sdružení přichází o 11*7 Kč na bankovních poplatcích + 11*X Kč za práci účetního na zaúčtování. Tj. 
např. 200 Kč.

○ Pokud zavedeme poplatek za všechny příchozí platby na účet sdružení, pak se tento problém vyřeší velmi 
jednoduše a spravedlivě -  bankovní poplatek i náklady na účtování budou pokryty z tohoto poplatku

Diskuse k tomuto návrhu:
● Návrh na výši poplatku 30Kč je jedním z členů podpořen jako rozumný
● Jiné návrhy nejsou

Hlasování k tomuto návrhu:
● Pro: všichni
● Proti:0
● Zdrželo se hlasování: 0

5.4.2. Sankce za špatně provedené platby
Špatně provedené platby jsou platby

● složenkami: u těchto plateb v našem bankovním výpisu chybí všechny údaje (identifikace plátce i variabilní 
symbol) – Česká pošta tyto údaje zasíla dodatečně (po několika dnech) papírovým výpisem, který ale 
většinou obsahuje nesprávné údaje kvůli nedokonalému strojovému rozpoznání písma na složence.

● platby uskutečněné převodem z účtu se špatným nebo chybějícím variabliním symbolem

Takovéto platby způsobují na straně sdružení velkou režii – je nutné složitě dohledávat plátce a někdy se to ani 
nepodaří. 

Navrhujeme proto za každou takovouto platbu sankci 30 Kč – což je částka tak na úhradu poplatků za telefonní 
hovory nutné pro vypátrání plátce, o úhradě ztraceného času můžeme diskutovat na některé příští VH, pokud ani toto 
opatření proti špatně provedeným platbám nepovede ke zmenšení jejich počtu.

Hlasování o sankci za špatné provedení platby: 
● Pro: všichni
● Proti: 0
● Zdrželo se hlasování: 0

6. Freenetis - ukázka práce s novým informačním systémem sdružení
Nejčastější otázka členů je „kolik mám zaplaceno a kdy mám platit znovu?“. V roce 2007 se podařilo napsat systém 
Freenetis. Systém je na adrese http://freenetis.slfree.net. Přihlašovací jméno je příjmení, heslo bude zasláno každému 
emailem nebo smskou. Hesla se dají v systému změnit. V profilu člena je vidět stav kreditu a jeho zbývající stav. 
Každý člen může mít v systému kreditních účtů několik, např. pro vlastní projekty - každý člen může navrhnout nějaký 
obecně prospěšný projekt (příklad: nové hřiště na sídlišti), na jehož účet pak může od ostatních členů shromažďovat 
peníze.

7. Volba členů Správní rady
Současné složení Správní rady je:
předseda:Pavel Boráň, jednatel: Tomáš Dulík, hospodář: Marcel Zvonek.
Na základě výzvy o rozšíření Správní rady o další členy se do Správní rady hlásí Roman Ševčík. 
Hlasování o rozšíření Správní rady o Romana Ševčíka na pozici „člen Správní rady bez statutárních pravomocí“:

● Pro: všichni
● Proti: 0
● Zdrželo se hlasování: 0
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8. Volba členů Revizní komise
Do revizní komise se hlásí Radim Novák, Stanislav Matůšů a Josef Staník. V revizní komisi není nikdo, kdo ovládá 
podvojné účetnictví. Velmi vhodný kandidát na tuto pozici by byl Miroslav Janáček (předseda Orla ve Slavičíně), 
bohužel ale není přítomen. 
Otázka: Je někdo další, kdo by se hlásil do revizní komise? 
Hlásí se Robert Navrátil. Revizní komise by ale měla mít pokud možno lichý počet členů, aby nedocházelo k patovým 
situacím při hlasování. Další návrh je „Petr Münster“, který s tímto souhlasí.
Hlasování o kandidátech do Revizní komise:
Kdo souhlasí s kandidáty do Revizní komise?

● Pro: všichni 
● Proti: 0  
● Zdrželo se: 0. 
● Revizní komise byla schválena ve složení: Radim Novák, Stanislav Matůšů, Josef Staník, Robert Navrátil a 

Petr Münster.

9. Směrnice
Směrnice byly napsány z důvodu problémů nebo průšvihů v té které oblasti. Aktuální znění směrnic je na webu 
sdružení wiki.slfree.net. Vzhledem k pokročilému času a únavě účastníků Valné hromady není prostor pro detailní 
rozbor všech bodů všech směrnic, proto jsou prezentovány pouze nejdůležitější části.

10. Inventury
Je potřeba provést inventury majetku, a to minimálně jednou za rok. Směrnici o inventurách, která definuje postup 
provádění inventur, je potřeba sepsat a poté inventuru provést. Bohužel s inventurami nemáme zkušenosti, takže 
oceníme jakoukoli pomoc ze strany ostatních členů sdružení.
Po skončení VH se k tomuto bodu přihlásila paní Machů, s tím, že by ráda v této záležitosti pomohla. Správní rada 
tuto nabídku s potěšením přijala.

11. Diskuse
Otázka: je statistika, která určuje priority výměn/oprav jednotlivých přístupových bodů? 

Odpověď: Priority: co se týče AP,  je nejvíce nutné opravit AP Agrol. Je problém s přístupem na komín, nedá se tam 
normálně vylézt. Už montáž byla hodně složitá, pro akrobaty. Potřebujeme žebřík, který bude pevně připevněný. Bez 
toho žádné opravy nejsou možné. 
   Další prioritou je Vlára. Je otázka co tam udělat. Optika je takřka nachystaná a potřeba domluvit s bytovkami na 
společné antény, společné elektrice a placení. Vlára je horší v tom, že v domech tam není tolik bytů jako na 
panelácích. Na panelácích je připojených až 24 lidí na jednom domovním switchi, přesto návratnost projektu „Optika 
paneláky“ je až 4 roky. Na Vláře jsou bytovky mnohem menší, např. 6-10 bytů. Toto budeme řešit na příští Valné 
hromadě. Je potřeba připravit vlářany na větší spoluúčast. 
  Obecně řečeno ohledně oprav, rozšiřování a upgradů sítě: priority jsou určeny tím, jak moc se lidé v dané oblasti 
ozývají. Agrol je za rok a půl své existence totálně přetížený, pokles jeho kapacity byl tedy velmi rychlý a jeho 
uživatelé se proto ozývají velmi. Pro další přístupový bod, který musíme postavit v Hrádku, jsme vyhlédli dům 
nestíněný stromy, ale stavba se prodraží z důvodu nutných úprav výlezu na střechu. Letos na to ty peníze nebyly.  

Valná hromada skončila v 19:30.

Ověření zápisu:
Svými podpisy níže potvrzujeme, že tento dokument obsahuje úplný a nezkreslený zápis průběhu náhradní Valné 
hromady, konané 20. září 2008 

…...................................... …...….................................... …...…....................................
        Robert Navrátil Jan Miklas         Jaroslav Macejko
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