občanské sdružení
Zápis z Valné hromady občanského sdružení „JM-Net o.s.“ se sídlem K Safině 871, 149 00
Praha 4 - Hrnčíře
Den konání: 7.7.2008 od 18:00 hod
Místo konání: Restaurace U Matyse - nekuřácký salonek
Jednání zahájil v 18:15 hod předsedající pan Aleš Příhoda. Dle prezenční listiny (viz Příloha 1) bylo
přítomno 8 ze 252 členů, tj. 3,17 %, předsedající tedy prohlásil Valnou hromadu
neusnášeníschopnou. Zároveň svolal náhradní valnou hromadu na 19:00.
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Zápis z náhradní Valné hromady občanského sdružení „JM-Net o.s.“ se sídlem K Safině 871,
149 00 Praha 4 - Hrnčíře
Den konání: 7. července 2008 od 19:00 hod
Místo konání: Restaurace U Matyse - nekuřácký salonek
Program Valné hromady:
• Zahájení, úvod
• Volba ověřovatele, skrutátora a zapisovatele Valné hromady
• Schválení programu Valné hromady
• Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2007÷8
• Zpráva o činnosti KKI za rok 2007÷8
• Zpráva Kontrolora Sdružení o hospodaření za rok 2007÷8
• Navržení změny stanov Sdružení a jiných interních předpisů Sdružení
• Schválení plánu rozvoje a výdajů Sdružení na rok 2008÷9
• Volba výkonných orgánů Sdružení (Rada, kontrolor)
• Schválení pronájmu optických linek
• Diskuze
• Závěr
Pořad jednání
Zahájení, Úvod
Jednání zahájil v 19:00 předsedající Aleš Příhoda. Dle prezenční listiny (viz Příloha 2) byla
konstatována přítomnost 9 členů ze 252 tj. 3,57 %. Nadpoloviční většina tedy byla 5 hlasů,
třípětinová pak 6 hlasů. Dle stanov sdružení konstatoval předsedající tuto náhradní valnou hromadu
usnášeníschopnou ve všech bodech jednání.
Volba ověřovatele, skrutátora a zapisovatele Valné hromady
Valná hromada na návrh Rady sdružení jednohlasně schválila ověřovatelem Martina Kežlínka,
skrutátorem Martina Šinského a zapisovatelem Josefa Klama.
Schválení programu Valné hromady
Program Valné hromady navržený Radou (viz výše) byl jednohlasně schválen, žádná změna nebyla
navržena.
Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2007÷8
Zprávu o činnosti Sdružení za rok 2007 a první pololetí roku 2008 (viz Příloha 3) přednesl předseda
Sdružení Aleš Příhoda.
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Zpráva o činnosti KKI za rok 2007÷8
Zprávu o činnosti Komise pro komunikační infrastrukturu (viz Příloha 4) přednesl člen KKI Martin
Kukal.
Zpráva Kontrolora Sdružení o hospodaření za rok 2007÷8
Kontrolor Sdružení Martin Kežlínek přednesl svou zprávu o hospodaření (viz Příloha 5).
Navržení změny stanov sdružení a jiných interních předpisů
Předseda Sdružení Aleš přednesl návrh Rady na změnu stanov sdružení a finančního řádu. Řešila se
otázka zrušení Komise pro komunikační infrastrukturu a převedení jejich pravomocí na Radu
sdružení. Podle jeho názoru se v praxi činnosti Rady a Komise překrývají a velmi podobné je i jejich
personální složení. Návrh zněl:

Návrh změny Stanov sdružení
1. Část 2) Čl. 6 se vypouští.
2. V Čl. 8 části 1) písmeno c) se vypouští věta „vydá rada na základě doporučení KKI;“

Návrh změny Provozního řádu Sdružení
1. Bod 2.4. se nahrazuje títo zněním: 2.4. "Rada" je rada Sdružení.
2. V bodě 4.1. se vypouští slovo „KKI“ nahrazuje slovem „Rada“.
3. V bodě 4.2. ve větě první se slovo „KKI“ nahrazuje slovem „Rada“ a ve větě druhé se slova
„komise KKI“ nahrazují „Rady“.
4. V bodě 6.4. se vypouští slovo „KKI“ a nahrazuje slovem „Rady“.
5. V bodě 6.5. se věta druhá vypouští. Ve větě třetí se slovo „KKI“ a nahrazuje slovem „Radu“.
6. V bodě 7.1. se vypouští slovo „KKI“ a nahrazuje slovem „Rady“.
7. V bodě 7.2. se vypouští slova „nebo KKI“.

Návrh změny Organizačního řádu Sdružení
1. V Čl. 2 se celé písmeno e) nahrazuje slovy: „odborné komise“. Písmeno f) se vypouští.
2. Čl. 7 se zrušuje.
3. V Čl. 8 bodě 8.1 se vypouští slovo „KKI“.

Návrh změny Jednacího řádu Sdružení
1. Čl.4 se zrušuje.
Změna nabývá účinnosti ihned po schválení Valnou hromadou Sdružení.
Pro tento návrh hlasovalo 8 členů, jeden člen hlasoval proti. Návrh byl tedy přijat
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Dále se přihlásil člen Jakub Láznička s návrhem na změnu Stanov a Provozního řádu Sdružení. Tento
návrh navrhoval ujasnění možnosti využití sítě sdružení členem sdružení a to tak, že jeho využití
omezuje na jeden byt či rodinný dům. Návrh zněl:

Návrh změny Provozního řádu sdružení

Čl. 6 se přidává bod 6.10. který zní: „Uživateli je zakázáno nechat síť dlouhodobě užívat
jakékoliv osobě nezaevidované v kreditním systému mimo byt či rodinný dům, ve kterém se
uživatel zdržuje. Takovéto jednání je shledáváno jako zvláště závažné porušením interních
předpisů sdružení. Rada může tavéhoto uživatele svým rozhodnutím vyloučit.“

Návrh změny Stanov Sdružení

V Čl. 3 odstavci 7) se doplňuje bod g) který zní: „rozhodnutím Rady o vyloučení člena“.
V Čl. 5 odstavci 2) písmeno b) se doplňuje číslo 6. který zní: „rozhodovat o vyloučení člena
v případě zvláště závažného porušení interních předpisů“.
Změna nabývá účinnosti dnem následujícím po Valné hromadě Sdružení.
Tento návrh byl diskutován a jednohlasně schválen. Návrh tedy byl přijat.
Schválení plánu rozvoje a výdajů Sdružení na rok 2008÷9
Člen Rady Martin Šinský přednesl Plán rozvoje a plán výdajů na činnost sdružení na roky 2008 a
2009 (viz Příloha 6). Tento návrh byl jednohlasně schválen. Plán byl tedy přijat
Volba výkonných orgánů Sdružení
Návrh Rady respektoval zrušení KKI touto Valnou hromadou. Stávající Rada navrhla určit počet rady
na 7. Pro tento návrh hlasovalo 8 členů, 1 člen se zdržel. Návrh byl tedy přijat.
Dále stávající Rada navrhla jednotnou sedmičlennou kandidátku jako celek. Na kandidátce byli
navržení: Martin Šinský, Aleš Příhoda, Martin Kežlínek, Josef Klamo, Martin Kukal, Jakub Láznička,
Stanislav Hostomský a Daniel Mařatka jako náhradník. O této kandidátce jako celku se hlasovalo
pomocí hlasovacích lístků. Všechny hlasovací lístky byli platné. Všech 9 členů hlasovalo pro. Návrh
byl přijat.

Ohledně volby kontrolora sdružení stávající Rada navrhla Petra Tomáše. O tomto kandidátovi se
hlasovalo pomocí hlasovacích lístků. Všechny hlasovací lístky byli platné. Všech 9 členů hlasovalo
pro. Návrh byl přijat.
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Schválení pronájmu optických linek
Předseda sdružení Aleš Příhoda předložil návrh schválení případné Smlouvy o pronájmu datového
okruhu VPN, která by byla plně v souladu s Plánem rozvoje a výdajů Sdružení na rok 2008÷9, který
byl schválen touto Valnou hromadou. Dle bodu 4.3.4. Organizačního řádu sdružení musí být závazek
v rozsahu větším než 15 tis.,- Kč předložen ke schválení Valné hromadě. Navržená Smlouva by
mohla znamena závazek až 30,000,- Kč každý měsíc. Tuto smlouvy vyjedná nová Rada Sdružení a
pověří jednoho ze svých členů podpisem této smlouvy.
Všech 9 členů hlasovalo pro tento návrh. Návrh byl tedy přijat
Diskuze
Diskuze se příliš nerozvinula. Členové se hlavně zajímali o nové možnosti, které pro rozvoj sdružení
přinese pronájem optických linek. Dále se pak zajímali o praktický provoz, technické řešení a
možnosti dalšího rozvoje DVB-grabu. Žádny jiný podnět nikdo do diskuze nenavrhl, stejně jako
nebyl nové Radě stanoven žádný úkol.
Závěr
Předsedající Valnou hromadu v 19:45 ukončil.
Přílohy
• Příloha 1 – Prezenční listina Valné hromady
• Příloha 2 – Prezenční listina náhradní Valné hromady
• Příloha 3 – Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2007÷8
• Příloha 4 – Zpráva o činnosti KKI za rok 2006÷7
• Příloha 5 – Zpráva Kontrolora Sdružení o hospodaření za rok 2007÷8
• Příloha 6 – Plánu rozvoje a výdajů Sdružení na rok 2008÷9

zapisovatel – Josef Klamo, r.č.830924/0082
………………………..
správnost potvrzuje ověřovatel Martin Kežlínek, r.č.710905/0179
……………………………
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Zpráva o činnosti Sdružení o hospodaření za rok 2007 a první pololetí roku 2008
V tomto období sdružení prodělalo dosud největší rozvoj ve své existenci. Počet AP se
rozrostl o dalších 7 na slušných celkových 40. AP vznikaly především v okrajových částech
naší sítě, kde dosud působily pouze komerční a předražení poskytovatelé a o CZFree
myšlence nikdo neslyšel. AP vznikly ale i ve vnitřních částech sítě, kde doplnily a posílily
současné pokrytí.
Počet členů se rozrostl na téměř 260. To je, oproti počtu členů 149 na minulé valné
hromadě před necelým rokem, skoro dvojnásobek!
Byl dokončen přechod páteřní sítě na 5 GHz technologii, který výrazně posílil stabilitu a
výkon celé sítě. Zároveň se podařilo propojit část záložního okruhu, který již nyní při
výpadku některého z důležitějších bodů automaticky přesměruje provoz přes jiná AP.
Drtivá většina sítě v tomto okamžiku funguje na jednotném systému Mikrotik, který oproti
unixovým řešením vykazuje také o dost lepší stabilitu.
Podařilo se nám uspořádat několik společných akcí pro členy, o které byl velký zájem.
Sdružení tak například procházelo podzemními kolektory pod Prahou nebo po sobě střílelo
na paintballovém hřišti ve Zvoli. Do budoucna jsou v plánu další akce, o které doufáme
bude stejně velký zájem.
Plánem na následující období je především přechod na optickou páteř a zapojení se do
sdružení NFX, snažit se ale budeme i o podporu různých členských projektů, které dají
všem členům něco více, než by mohli nalézt u klasických poskytovatelů internetu.

Zpracoval: Aleš Příhoda, předseda Sdružení
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Zpráva Kontrolora Sdružení o hospodaření za rok 2007 a první pololetí roku 2008
ROK 2007
Plán hospodaření na rok 2007 byl splněn. Oproti předpokládanému vyrovnanému
rozpočtu jsme hospodařili s kladným výsledkem 188 000 ,- Kč, který je plně osvobozen
od daně z příjmů.
Rok 2007 čerpání
Vzhledem k dobrým finančním výsledkům bylo přikročeno k většímu čerpání finančních
prostředků na obnovu AP, budování nových AP a spojů mezi nimi. Oproti plánované
celkové částce cca 455 000,- Kč bylo vyčerpáno 426 000,- Kč. Tyto výdaje jsou složeny z
‐
‐

nákup HW 290 000,-Kč
poplatky za služby (internet,ebanka,mobil) 136 000,- Kč

Rok 2007 příjmy.
Celkově formou členských příspěvků bylo vybráno 614 000,- Kč, předpokládané příjmy
byly 455 000.,- Kč .
První pololetí 2008 čerpání.
Zatím bylo vyčerpáno 324 000,- Kč. Tyto výdaje jsou složeny z
‐
‐

nákup HW 259 000,-Kč
poplatky za služby (internet,ebanka,mobil) 65 000,- Kč

První pololetí 2008 příjmy.
Celkově formou členských příspěvků bylo převedeno na účet 398 000,- Kč,
předpokládané příjmy byly 227 000.,- Kč ., tedy se jedná o 70% nárůst příspěvků oproti
předpokladům.
Závěr:
Provedená kontrola neshledala porušování pravidel hospodaření sdružení. Hospodaření bylo v
souladu se stanovami sdružení a postupy účtování pro sdružení byly ve vztahu k zákonu o dani
z příjmu dodrženy.
Zpracoval: Martin Kežlínek, kontrolor Sdružení
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Zpráva o činnosti KKI za rok 2007 a první polopetí roku 2008
Došlo k vybudování mnoha AP a to AP Matys, HellNet, Corellina, Komarson, Zdimerice, Ladis, Dest a
TaM.
AP Matys vybočuje tím, že se jedná o Free AP umístěné v restauraci a nabízí přímý přístup k internetu hostům této
restaurace zdarma.
AP Jklamo bylo v důsledku zateplování domu přestěhováno na střechu a na internetové gateway Jižák byl vyměněn
nevyhovující stroj za nový.
Dále na důležitých a vytěžovaných místech byly vyměněny RB532A za novější a výkonější RB600.
Začal se budovat záložní okruh, který je nyní skoro dokončen. Okruh je přes AP Tony, Komarson, Jklamo,
JMStanda a AP TaM, tento okruh zajistí v případě výpadku některé části sítě přesměrování veškerého trafficu.
Byl celkově přepracován DNS server na jižáku. Dodělána možnost měnit záznamy z administračního rozhraní
našich stránek a automatické generovaní popředních a reverzních záznamů.
Dále byl přestěhován smtp server z AP S3P na AP Jižák.
Dalším počinem, který jsme připravili členům je takzvaný virtuální videorekordér, který je přístupný na stránkách
našeho sdružení, členové si mohou nahrát jakýkoliv pořad vysílaný na českých programech vysílaných v síti
DVB-T a poté si ho stáhnout do počítače.
Stále jsme do internetu připojeni přes AP Jižák a to přes Petřiny.Net, část členů je připojena pomocí UPC Profi
linky umístěné na AP Fci, která slouží i jako záložní linka do internetu. V nejbližší době plánujeme pronajmutí
optického spoje mezi AP Jižák, Fci, Fikus a HellNet. Z AP Jižák bude dále pokračovat optický datový okruh na
hotel Kupa a z něho do českého peeringového centra Sitel, zároveň se stane JM-Net členem sdružení CZF-Praha a
nepřímým členem NFX největšího sdružení na světe spojující věšinu CZFree komunity v jednu rychlou páteřní síť.
Odtuď budeme mít optický spoj do NIXu (českého peeringového centra) a přes nej peering na všechny operátory v
ČR a zároveň optický spoj do sítě Telia, která má u nás jednu z nejlepších zahraničních linek. Výhodou této linky
bude prakticky naprosto stabilní spojení, velice nízké latence (do 1 ms na seznam z páteřních bodů).
Máme v současné době 39 AP, přes které je připojeno 254 členů.
Zpracoval: Martin Kukal, člen KKI
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Plán příjmů a výdajů na činnost Sdružení v období 7/2008÷6/2009
Plán příjmů a výdajů je koncipován jako vyrovnaný. Předpokládané příjmy pro následující rok byly
stanoveny na 825.000,- Kč. V příjmech jsou započítány jak členské příspěvky (předpokládáme v průměru
cca 225 platících členů), tak i mimořádné členské příspěvky.

Předpokládané příjmy:
Položka
Pravidelné členské příspěvky (225*150*12)
Mimořádné členské příspěvky (stejně jako v min. období)
Vstupní poplatky na infrastrukturu (cca 30 nových členů)
Celkem

7/2008÷6/2009
405.000,- Kč
390.000,- Kč
30.000,- Kč
825.000,- Kč

Sdružení má tyto hlavní cíle:
1) Zajistit stabilní a kvalitní páteřní spoje s cílem napojit se do uzlu NFX.
2) Posilovat ostatní linky tak, aby na každé AP, pokud to bude možné, vedla záložní linka. Současně
se v mírné míře budou upgradovat některá AP (silnější routerboardy, bleskojistky, kvalitnější
antény, ...)
3) Budovat nová AP
Výdaje jsou proto takto i členěny. Největší část výdajů padne na pronájem optických linek a propojení do
NFX. Tento rok bude zkušební. V úvahu přichází, že by si Sdružení někdy v příštích letech nechalo
natáhnout vlastní optické trasy. Další velkou sumou jsou poplatky za připojení do internetu.

Předpokládané výdaje:
Položka
Pronájem optických linek
Internetová konektivita
Obnova, další rozvoj sítě JM-Net a stavba nových AP
Upgrade stávajících AP
Aplikační projekty
Záložní internetová konektivita
Katastrofické a mandatorní výdaje
Bankovní poplatky
Servisní linka
Ostatní výdaje (reklama, školení, účetnictví)
Celkem

Navrhovaný rozpočet je tedy vyrovnaný.

Zpracoval: Miroslav Hybner, člen Rady Sdružení

7/2008÷6/2009
321.000,- Kč
200.000,- Kč
130.000,- Kč
80.000,- Kč
50.000,- Kč
18.000,- Kč
8.000,- Kč
6.000,- Kč
6.000,- Kč
6.000,- Kč
825.000,-Kč
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Plán rozvoje Sdružení v období 7/2008÷6/2009
Mimo budování dalších AP je pro toto období našim hlavním cílem propojit naše hlavní AP
optickými spoji s centrem v hotelu Kupa a odtud optický spoj do Sitelu, kde bychom se chtěli stát
součástí buď přímo NFX či czf-praha, záleží na výhodnosti pro nás. Tím nám začne vznikat infrastruktura
vhodná k provozování dalších služeb (IPTV, VOIP) a k rozšíření našeho působení zasíťováním paneláků,
kde budou vyvedeny optické přípojky.
Zpracoval: Martin Šinský, člen Rady sdružení

