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Zápis z jednání rady OS jablonka.cz č. 03/2006 ze dne 2. 4. 2006 
Program: 

1. Svolání náhradní valné hromady
2. Odběr konektivity od Casablanca INT s.r.o.
3. Veřejné IP adresy
4. Zákaz portu 25 na všem kromě SMTP serveru
5. Jiří Hák nebude brát společnou konektivitu přes sdružení

Zasedání rady se konalo na serveru teamspeak jablonecka.prosek.czf konferenčním způsobem.

Zasedání zahájil v 13:20 Petr Simandl a konstatoval, že rada je usnášeníschopná, protože jsou přítomni tři její členi Kamil 
Horníček, Petr Chalupný a Petr Simandl.

1. Poté Petr Simandl radě navrhl svolat valnou hromadu a navrhl její program. 

Rada jednomyslně schválila termín i program valné hromady:

Konat se bude ve čtvrtek 6.4.2006 od 19:00 hodin v rezervovaných prostorách
restaurace Helios (pizzerie v parku Přátelství).
Navrhovaný pořad jednání:
1. Projednání a schválení zprávy rady o hospodaření Sdružení za uplynulý kalendářní rok 2005
2. Projednání a schválení zprávy kontrolora o revizi hospodaření Sdružení za uplynulý kalendářní rok 2005
3. Projednání a schválení ročního plánu výdajů na činnost Sdružení v roce 2006
4. Změna stanov v čl.5 odst. 1 písmeno e) na znění
"valná hromada je schopna usnášení, je-li přítomno alespoň 20% všech členů; není-li valná hromada schopná 
usnášení, svolá rada do jednoho měsíce náhradní valnou hromadu; náhradní valná hromada je vždy schopna 
usnášení; pokud je na náhradní valné hromadě méně než 20% členů je možné projednat jen program oznámený v 
pozvánce na tuto náhradní valnou hromadu"
5. Závěr 

2. Dále Petr Simandl radě oznámil že konektivita od Casablanca INT s.r.o je připravena a zbývá podepsat smlouvu o 
odběru této konektivity. Jedná se o konektivitu 2Mbity a blok 32 veřejných IP adres za měsíční poplatek 4760Kč s 
DPH. Smlouva má měsíční výpovědní lhůtu. Rada jednomyslně schválila odběr konektivity a podpis smlouvy od 
Casablanca INT s.r.o.

3. Dále rada diskutovala pravidla přidělování veřejných IP adres a rozhodla udělat průzkum zájmu mezi členy sdružení 
o tyto adresy formou mailu. Po zjištění počtu zájemců se rozhodne jak s nimi naložíme. Rada jednomyslně schválila 
průzkum zájmu o veřejmné IP adresy.

4. Předběžně se diskutovaly technické opatření připojení naší sítě do internetu a Petr Simandl navrhl vzhledem k 
četnosti virů rozesílajících spam blokovat port 25 do internetu. Pro členy je volně k dispozici SMTP server 
10.33.0.2. Rada jednomyslně schválila blokování portu 25 směrem do internetu.

5. Jiří Hák nebude brát společnou konektivitu přes sdružení. Rada vzala jeho rozhodnutí na vědomí.

Zasedání rady Petr Simandl ukončil ve 14:40 

Za OS jablonka.cz v Praze 2. dubna 2006 

Petr Simandl - předseda a člen rady OS .........................................................

Kamil Horníček - člen rady OS  .........................................................

Petr Chalupný - člen rady OS  .........................................................
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