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PŘEDSTAVENSTVO KLUBU POD-O-LEE

INTERNÍ PŘEDPIS KLUBU POD-O-LEE Č. IP5/2003
TELEVIZOR
STATUT, VOLBA, PRÁVA A POVINNOSTI
I. Výběr televizorů:
a) Správce bloku vypíše konkurz na obsazení funkcí televizorů na svém bloku. Oznámení
o tomto konkurzu vystaví na oficiálních místech (nástěnka při vstupu do bloku,
serverovna …), na klubových news a na www stránce klubu.
b) Z obdržených kandidátek si správce bloku vybere televizory na jednotlivé volné
pozice a to na základě podané přihlášky a osobního pohovoru
c) V případě nemožnosti vybrat vhodného kandidáta může správce bloku vypsat volby
televizora na příslušných patrech bloku.
d) Volby je také nutné vypsat v případě, že 25% uživatelů bydlících v oblasti spadající
pod televizora je s volbou nespokojena a svou nespokojenost vyjádří písemně.
e) Televizor je volený na jeden rok.

II. Časový průběh:
a) Po vypsání konkurzu následuje 7 dní na podání kandidátek uchazečů o volné posty
televizorů.
b) Uchazeči o post televizora podávají svou písemnou přihlášku osobně. Přihláška musí
obsahovat následující údaje:
Jméno a příjmení
číslo pokoje
klubový e-mail
stručné pojednání o zkušenostech se správou počítačové sítě a svých představách o
plnění funkce televizora
c) Po uplynutí 7mi dnů na podání přihlášek správce bloku informuje jednotlivé kandidáty
o čase a místě osobního pohovoru.
d) Správce bloku má čas na uskutečnění jednotlivých pohovorů maximálně 7 dní. Po
uplynutí této doby vyhlásí správce bloku vítěze. V případě nutnosti konat volby na
některý z postů oznámí tuto skutečnost jednotlivým kandidátům a do 24 hodin vypíše
volby pro příslušné patra vyvěsením informací o dni konání voleb na nástěnce u vchodu a
na příslušných patrech.
e) Po vyhlášení výsledků voleb následuje 24 hodin pro případné protesty. Po uplynutí
této doby se správce bloku sejde s vybranými televizory a seznámí je s jejich právy a
povinnostmi.

III. Práva a povinnosti:
a) Televizor má právo připojovat a odpojovat uživatele a zasahovat do horizontálních
kabelových rozvodů.
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b) Televizor má přístup do databáze uživatelů počítačové sítě klubu Pod-O-Lee
(DUSPS).
c) Televizor má právo požadovat po správci bloku otevření pokoje pomocí univerzálního
klíče v případě problému s počítačovou sítí. Správce bloku osobně kontroluje celý průběh
návštěvy na takto odemčeném pokoji.
d) Televizor zodpovídá správci bloku za všechny mu svěřené uživatele.
e) Televizor má přednostní právo na informace z pravidelných schůzek Představenstva.
f) Televizor má nárok na odpuštění členských příspěvků po dobu svého funkčního
období, který bude posuzován Představenstvem.
g) Televizor má povinnost v co nejkratším možném termínu odpojit uživatele, který by
porušoval pravidla používání počítačové sítě.
h) Televizor má povinnost zveřejnit své „úřední hodiny“. V případě své nepřítomnosti
v těchto hodinách musí zveřejnit jméno osoby, na kterou se mohou uživatelé v jeho
nepřítomnosti obracet a tuto osobu o své nepřítomnosti uvědomit
i) Televizor je povinen zřídit poblíž svého pokoje (dveře, případně nástěnka vedle dveří)
místo pro pravidelné zveřejňování informací důležitých pro uživatele (postup při
připojování, platby členských příspěvků a podobně)
j) Televizor má povinnost odebírat e-mailovou konferenci Admins.

IV. Odvolání:
a) Televizora může odvolat Představenstvo klubu Pod-O-Lee na návrh správce bloku.
b) Televizora může odvolat správce bloku na návrh minimálně 50% uživatelů spadajících
pod příslušného televizora.
c) Po odvolání televizora vypíše správce bloku v co nejkratším možném termínu konkurz
na nového televizora.

…………….…………………….
Tomáš Líbenek, předseda

…………………………………
Petr Kubaník, správce bloku D

