
Zápis z členské schůze dne 1. 3. 2009 
 

 
K-NET 

Kamenice 408 

588 23 Kamenice 

IČO: 26997428 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Finance – hospodaření občanského sdružení 

3. Stránky občanského sdružení www.kamenice.org 

4. Rozvoj sítě 

5. Finance - přeplatky a nedoplatky členských příspěvků 

6. Volba představenstva 

7. Diskuse 

8. Závěr 

 

ad 2. 

byla předložena zpráva o finančním hospodaření OS, z ní vyplývá, že byla vytvořena 

rezerva finančních prostředků na provoz a rozvoj sítě 

 

ad 3. 

byly představeny změny ke kterým dojde na stránkách OS. 

 

ad 4. 

Za loňský  rok byl vybudován nový stožár na UB, který byl podmínkou pro zrychlení 

internetu do na 20 Mb/s. Dále se na nový stožár umístili antény pro paralelní 5GHz síť. Členové 

mají momentálně na výběr mezi připojením do 2,4GHz nebo 5GHz sítě. Pro 2,4GHz síť platí 

datový limit 5GB za týden ve špičce ( 7.00 – 24.00 ), pro 5GHz síť 10GB za týden. Kdo tento limit 

přesáhne bude omezen ve špičce na maximální rychlost 256kb/s do pondělí následujícího týdne. 

Datové limity se začnou počítat od dubna 2009. ( na stránkách po přihlášení se budete moci podívat 

kolik jste v aktuálním týdnu stáhly ). Zařízení pro příjem 5GHz sítě zůstane majetkem OS, ale člen 

přispěje 1000 Kč do OS. 5GHz síť je dostupná zatím pouze pro členy kteří mají přímou viditelnost 

na UB, podle zájmu členů bude dostavěna i na KCH. Případní zájemci si mohou 5Ghz síť 

vyzkoušet. Zájemci pište na kamenice.net@seznam.cz 

Členský příspěvek se od 1.4.2009 snižuje na 200Kč za 2,4Ghz síť. 

Členský příspěvek 400Kč za 5Ghz síť. 

 

ad 5. 

byly navráceny přeplatky členům, kteří platili pořád 350Kč/měs. 

byly doplacené zpožděné platby. 

 

ad 6. 

nadpoloviční většinou bylo zvoleno představenstvo 

 

Bumbálek Michal člen 

Dvořák Martin místopředseda 

Jaša Petr člen 

Jelínek František předseda 

mailto:email@email.cz


Koch Zdenek člen 

Krejčová Hana člen 

Nevosad Jiří člen 

Procházka Martin člen 

Procházka Roman člen 

Staňková Ilona člen 

Vochyán Tomáš člen 

 


