PROVOZNÍ ŘÁD OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
SvKaterina.net - 2019
Čl. 1. Základní ustanovení
1. Provozní řád stanovuje organizační, technická a finanční pravidla spolku SvKaterina.net.
2. Provozní řád schvaluje valná hromada.
Čl. 2. Síťová etiketa
1. Všichni účastníci mají stejný přístup ke službám sítě. Na hlavním přípojném bodu nejsou zavedena žádná
omezení rychlosti ani objemu přenesených dat. Každý účastník je povinen pracovat na síti tak, aby
neblokoval provoz ostatním, snaží se zabránit šíření počítačových virů, nerozesílá nevyžádanou poštu
(spam), nesnaží se narušovat soukromí a přistupovat k datům ostatních účastníků bez jejich svolení.
2. Účastníci jsou povinni při práci v síti dodržovat právo a zákony České republiky a nesmí porušovat
všeobecně uznávané dobré mravy. Za koncové stanice v osobním vlastnictví odpovídá účastník.
3. Při potížích s připojením je vhodné:
a) nejprve zkusit vyresetovat počítač
b) odpojit router od napájení, počkat nejméně 10 vteřin a zase připojit
c) zkontrolovat propojení mezi počítačem, routerem a anténou
d) nepomohou-li předchozí body, obraťte se na servisní techniky.
4. Výměnu nebo přidání nového zařízení ve vlastním domě a za domácí router může člen provést na vlastní
zodpovědnost.
5. V případě závažného nebo soustavného porušování těchto pravidel Provozního řádu může být členovi
rozhodnutím předsedy nebo Rady sdružení omezen přístup k bráně do internetu.
Čl. 3. Provozní osazenstvo (organizace)
1. Správce sítě
a) spravuje bránu do internetu a páteřní síť k AP
b) spravuje administrativu sítě: web, seznam členů, mapa, účet, pokladna
2. Servisní technik
a) řeší potíže přidělených členů
b) pomáhá správci sítě
3. Člen sítě
a) zodpovídá za chod vlastní domácí sítě a chování jejich účastníků
Čl. 4. Vývoj sítě - návrhy
1. Internet
a) Sledovat kvalitu připojení. Hlašte rychlost pod 5Mb/s na kabelu ve špičce a pod 10Mb/s mimo špičku.
b) Přepojování členů z 2,4GHz na 5GHz.
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2. Páteř
a) Zvážit spoj Bertram – Vodojem a Macura - Vodojem.
b) Nábor členů v Mikuláši. (letáky)
c) Vyvažovací spoj Radek – Vodojem.
d) Pořízení záložní baterie na Vodojem.
3. Servisní náklady
a) nářadí, servisní batoh, náhradní díly – servisní kapesné
b) záložní napájení pro AP
c) bouřková pojistka, dotace na rychlejší klienty (přechod na Airgrid UBNT za 1000Kč)
Čl. 5. Finance
1. Čtvrtletní členský příspěvek je stanoven ve výši
a) 1000Kč pro členy připojené do sítě jako wifi-klient
b) 500Kč pro členy s instalací přístupového bodu (komín/držák, elektro, teplota, spolehlivost - fond páteř)
c) 0Kč pro správce sítě a servisní techniky
2. Číslo účtu je 2458107001/5500. Účet je transparentní, přístupný z webu.
3. Členský příspěvek se platí počínaje povolením přístupu k internetové bráně. Příspěvky se platí na pevně
stanovená čtvrtletí a jsou splatné nejpozději do poloviny placeného období.
Platební období

Od

Do

Datum splatnosti

1. Leden, Únor, Březen

1.1.

31.3.

15.2.

2. Duben, Květen, Červen

1.4.

30.6.

15.4.

3. Červenec, Srpen, Září

1.7.

30.9.

15.8.

4. Říjen, Listopad, Prosinec

1.10.

31.12.

15.11.

4. Při neplacení příspěvků je automaticky pozastaveno členství a omezen přístup k síťovým službám.
5. Vstupní poplatky nejsou.
6. Předpokládaný roční příjem z příspěvků: 225 000Kč.
7. Předpokládané výdaje
a) internetová konektivita : 60 000 Kč
b) Nájem vodojemu: 40 000 Kč
c) síťový hardware, web hosting, výstavba nových AP: 125 000 Kč
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