
Zá pis z vý roč ní  sčhů ze zápsáne ho 
spolků KámNET dne 4. 4. 2019 

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

Čas konání: 4. 4. 2019 od 18:00  

 

KamNET 

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, který byl následně schválen – program byl nadpoloviční 

většinou schválen. 

Úvod – předseda přivítal členy a zahájil schůzi. 

Byla jmenována mandátová a volební komise: 

• Předseda: Mgr. Eva Jelenová 

• Členové: Filip Fiala, Karel Semerád 

Program schůze: 

• Informace a novinky o Wi-Fi, plán (provoz souběžně s optikou) – Martin Dvořák představil 

plánované a realizované změny ohledně technologií sítí. Informoval členy o zrušení 2.4GHz 

sítě, obměně nejstarších zařízení pro 5Ghz síť. 

• Rozvoj optické sítě – představuje Ing. Martin Procházka 

o Popis a ukázka zařízení, které člen potřebuje k připojení 

o Topologie sítě v obci - aktuální stav a rozvoj 

o Možnosti služeb provozovaných po optické síti, zejména IPTV 

o Prezentace IGN sítě, za podpory ROP Jihovýchod 

• Hospodaření – Bc. Jiří Nevosad představil hospodaření s prostředky sdružení. Shrnul historii 

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

dosavadní investice do dvou provozovaných technologií wi-fi a optiky.  
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• Hlasování  

o Hlasování řídil Ing. Zdeněk Koch 

o Mandátová a volební komise provedla sčítání hlasů 

o Celkem proběhli 2 hlasování: 

▪ Volba nové rady a kontrolní a revizní komise – odstupujícím představenstvem 

bylo nominováno 5 členů rady a 3 členi kontrolní a revizní komise dle nových 

stanov, členy byl navržen nový kandidát. Jako členové představenstva byly 

nominování: František Jelínek, Bc. Jiří Nevosad, Martin Dvořák, Ing. Martin 

Procházka, Václav Bumbálek a Filip Fiala. Nejméně hlasů obdržel Filip Fiala a 

tím se členy rady stávají zbývající kandidáti. Jako členové kontrolní a revizní 

komise byly nominování: Bc. Hana Krejčová, Roman Procházka, Ing. Zdeněk 

Koch. Z přítomných 29 členů bylo 25 pro jmenování, 4 členové se zdrželi a 

nikdo nebyl proti jmenování. Hlasování proběhlo tajně. 

▪ Zproštění členského příspěvku pro vybrané členy – členové, kteří vyvíjí 

činnost nad rámec běžných povinností členů, jsou zproštěny vkládáním 

členského příspěvku (např. údržba technického vybavení, prezentace 

sdružení, administrativa, rozvoj neziskové činnosti) po dobu než bude 

stanoveno jinak na další členské schůzi. Jmenování byli: František Jelínek, 

Martin Dvořák, Bc. Jiří Nevosad, Ing. Martin Procházka, Roman Procházka, Ing. 

Zdeněk Koch, Agrostár Hnízdilová, Restaur. Rajmund, Restaur. Tempo, 

Restaur. Na Lichách, Krejčí Jaroslav, Bumbálek Michal, MgA. Staňková Ilona. 

Z přítomných 29 členů bylo 22 pro jmenování 7 členů se zdrželo a nikdo nebyl 

proti. Hlasování proběhlo veřejně, přímým hlasováním. 

• Vystoupení p. starostky městysu Kamenice Mgr. Evy Jelenové a p. místostarosty Ing. Miloše 

Duby - Poděkovaní výboru občanského sdružení za spolupráci při rozvoji optické sítě v oblasti 

poradce v technologii optických sítí. A apelace na pomoc při realizaci optické sítě v Řehořově. 

• Diskuze – na dotazy členů odpovídají: Ing. Martin Procházka, Bc. Jiří Nevosad, František 

Jelínek, Martin Dvořák, Ing. Zdeněk Koch, Mgr. Eva Jelenová. Zaznamenány byly tyto dotazy: 

o Řízení wifi domácí sítě a dohled dětí? 

▪ Jako jedna z možností pro správu internetu pro potomky bylo navrženo 

softwarové řešení např. od firem Symantec, Google, jako hardwarové řešení 

byly navrženy zařízení od firmy Apple. 

o Dostupnost IPTV na wi-fi 

▪ Bude umožněn provoz televize pouze v SD kvalitě, protože síť wi-fi 

neumožňuje dostatečně velký datový tok. 

▪ Pro příjem televize prostřednictvím wifi, je nutné mít dostatečně kvalitní 

signál, který vede k požadované přenosové rychlosti pro tuto službu. 

▪ Počet členů využívající TV na wi-fi je omezen kapacitou antény. 

Závěr –  předseda mandátové komise oznámil, že schůze proběhla dle programu a stávajících stanov, 

František Jelínek ukončuje schůzi v 20:30 a děkuje přítomným hostům za účast. 

 

Zápis proveden dne 14. 5. 2019. 



 

 

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

        podpis 

 

 

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

        podpis 

 

 

 


