Zápis z výročníschůze KamNET, z.s. ze
dne 1,2. 4.2017
Místo konání: Restaurace u Rajmunda, Kamenice 463,588 23
čas konání: 12. 4.2OI7 od 18:00

KamNET, z.s.
Kamenice l 7
5BB 23 Kamenice

tel. 566 466 B00

lČ:2699742B
kamen ice.net@seznam,cz

www.kamenice.orq
Představenstvem byl jako předsedající schůze určen František Jelínek a jako ověřovatel zápisu ze
schůze byl zvolen lng. Zdeněk Koch.
Předsedající přednesl pro8ram schůze.

- Předseda shrnul dosavadní Činnost spolku KamNET. Spolek má již 391 členůa proto jsme se
rozhodli z dŮvodu vytíŽenosti souČasného realizačního týmu sítě KamNET zapojit dva brigádníky
Úvod

Ondřeje Nevosada a Martina Hrdličku.

Hospodaření - Bc. jiří Nevosad představil hospodaření s prostředky spolku. Shrnul historii příjmu
Členských PřísPěvkŮ. Byl představen rozpočet provozu sítía také byly představeny dosavadní
investice.

síť-Martin Dvořák na začátku představil aktuálnístav a změny v minulém roce. Dále
postupné
ruŠenísítě2.4 GHz z důvodu nehospodárnosti udržovat tuto technologii, a
PřiPomněl
výměnu zařízení NanoStation 5 za novější NanoStation 5M, které by mělo přinést možnost
překonfigurovat 5GHz sí{ pro vyššípropustnost, tzn. vyšší
rychlost internetu.
Bezdrátová

OPtická

síť-lng. Martin

Procházka informovalčleny o aktuálním stavu optické sítě. Dále byl
na
budování optické sítě v Městysu Kamenice. Byly představeny služby, jež mohou
Představen Plán
naŠiČlenovéna této síti využívat.Rozebrány celkové náklady na připojení nemovitosti,
kde nemalá
Částka je v reŽii Městysu Kamenice. Poděkování zastupitelům Městyse za proaktivní přístup.
Dále byla
představena hodnotná spolupráce Členův ulici ,,Nad školou", kde členovérealizovali připojenísvých
nemovitostí na své náklady v rámci územníhorozhodnutí.

Diskuze

-

na dotazy členůodpovídají: lng. Martin Procházka, Bc. Jiří Nevosad, František Jelínek,

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

o

o

co mám udělat, aby do mé nemovitosti byl přiveden optický kabel?
o Podat žádost na Úřad městyse Kamenice, jelikož vedení přihlížík již podaným
žádostem přisuých plánech na realizaci. Spolek KamNET je pouze provozovatelsítě.
lnfrastrukturu vlastní a pronajímá Městys Kamenice
Nejvíce dotazů směřovalo k budováníoptickésítě, kdy a kde se co bude dělat.
Připravované projekty jsou dostupné v dokumentech na stránkách městysu

o

Kamenice, realizace se pak odvíjídle investičníchmožnostíměstysu a podle zájmu
občanů.
http://www.kameniceujihlavy.cz/datova-sit-mestyse-kamenice-3-etapa/dL9O66lp1,=7758

Závér- předseda FrantišekJelínek ukončuje schůzia děkuje přítomným členůmza účast,
Zápis proveden dne 12.4.2OL7

Předsedající schůze:

Ověřovatelzápisu:
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