(07:59:11) Téma pro #osgeocz je: Otevřená GeoInfrastruktura
(18:34:21) martinl [~martin@85.193.28.83] vstoupil do místnosti.
(18:35:32) radecek [4e9c2462@gateway/web/freenode/ip.78.156.36.98] vstoupil do

místnosti.
(18:38:17) alescepek [~alescepek@14768239109.cust.centrio.cz] vstoupil do místnosti.
(18:44:57) alescepek: Pánové, uvažuji, že bych se ujal zápisu, který by všichni mohli online
ověřovat na URL
(18:45:02) alescepek:
https://docs.google.com/document/d/1YtXExlFg3emCm5Q7vxGtVYelf2tTE6WsMQ6xmQCKVG
A/view
(18:45:09) alescepek: co vy na to?
(18:46:37) rostanetek: dobry napad, za me +1:)
(18:49:26) martinl: za me +1
(18:49:49) martinl: diky
(18:50:47) alescepek: kdo je radecek? ... ať jej mohu zapsat mezi přítpmné
(18:52:37) radecek opustil místnost.
(18:53:18) Radek [4e9c2462@gateway/web/freenode/ip.78.156.36.98] vstoupil do místnosti.
(18:53:49) RadekAugustyn [4e9c2462@gateway/web/freenode/ip.78.156.36.98] vstoupil do
místnosti.
(18:53:59) alescepek: zatím nás moc není, máme ve stanovách nějaké limity na počet členů valné
hromady?
(18:54:47) Ota_ [bcaf56f7@gateway/web/freenode/ip.188.175.86.247] vstoupil do místnosti.
(18:55:09) alescepek: mimochodem, bylo by dobré, pokud by někdo konzultoval naše jednání
průběžně se stanovami, nechcete se toho někdo ujmout?
(18:55:38) alescepek: Ota Čerba?
(18:56:05) martinkucera_ [53d032b1@gateway/web/freenode/ip.83.208.50.177] vstoupil do
místnosti.
(18:56:05) jachym: uz na to tu pekne naskakuje
(18:56:35) mkepka [~Miranda@ip89102123250.net.upcbroadband.cz] vstoupil do
místnosti.
(18:57:10) jachym: alesi, jeste jsme nezacali, ale jsem rad, ze jsi se iniciativne ujal zapisu, ALE
zapis se muze udelat zpatky, tohle je IRC, zapsano bude vsechno
(18:57:29) martinkucera_ opustil místnost (quit: Client Quit).
(18:57:47) jjeza [~jezekjan@routertomanova2.pilsfree.net] vstoupil do místnosti.
(18:57:52) Ota_: To má být dotaz, jestli jsem to já (ano), nebo nabídka na konzultaci se
stanovami?
(18:58:12) Radek opustil místnost (quit: Ping timeout: 272 seconds).
(18:58:26) jachym: valna hromada nema min. pocet clenu
(18:58:28) jachym: rozhoduji pritomni
(18:59:19) PetrSuk [~petr@cstprg10022.cust.vodafone.cz] vstoupil do místnosti.
(18:59:23) Jancibulka [~anonymous@56.36.broadband5.iol.cz] vstoupil do místnosti.
(19:00:05) Jancibulka: zdar vespolek
(19:00:42) michal__ [2e872100@gateway/web/freenode/ip.46.135.33.0] vstoupil do

místnosti.
(19:00:46) jachym: ahoj Jancibulka
(19:01:02) jjeza: Nazdar vsichni.
(19:01:09) jachym: navrhuji zacit v 19:05, just for the case
(19:01:20) mkepka: +1
(19:01:37) alescepek: vidí nově příchozí hostorii diskuze nebo jen nové zprávy?
(19:01:56) martinl: k zacatku schuze +1, zdravim vsechny
(19:02:04) mkepka: pouze nové zprávy
(19:02:05) RadekAugustyn_ [~RadekAugu@78.156.36.98] vstoupil do místnosti.
(19:02:06) PetrSuk: jen nove zpravy, jinak ahoj všem
(19:02:16) mkepka: zdravím všechny
(19:02:24) martinkucera [53d032b1@gateway/web/freenode/ip.83.208.50.177] vstoupil do
místnosti.
(19:02:24) alescepek: ok, posílám znovu URL na online zápis
(19:02:33) RadekAugustyn_: oky, tak už snad i píšu. Díky aleši!!!
(19:02:34) alescepek:
https://docs.google.com/document/d/1YtXExlFg3emCm5Q7vxGtVYelf2tTE6WsMQ6xmQCKVG
A/view
(19:03:15) michal__: zdravim panove, bohuzel akorat stehuji, takze se budu snazit z mobilu ale
nevim jak to zvladnu
(19:03:32) jachym: staci, kdyz napises +1 :D
(19:03:36) alescepek: co dát do zápisu i email na účastníky?
(19:04:02) jachym: +1, je to svym zpusobem identifikace
(19:04:14) alescepek: ales.cepek@gmail.com
(19:04:17) jachym: ale musime zajistit, aby nam nekde moc neleakly
(19:04:24) PetrSuk: petrxsuk@gmail.com
(19:04:26) jachym: alesi: jste jsme nezacali :D
(19:04:46) martinl: landa.martin@gmail.com
(19:04:53) rostanetek: netek@email.cz
(19:05:01) martinkucera: martin.kucera1987@gmail.com
(19:05:10) mkepka: michal.kepka.86@gmail.com
(19:05:12) Ota_: ota.cerba@gmail.com
(19:05:12) jachym: panove, zastavte, budete to psat jeste jednou
(19:05:16) jachym: === Zacatek ustavujici clenske schuze obcanskeho sdruzeni "Otevřená
GeoInfrastruktura" ===
(19:05:24) alescepek: já vím, ale prezence se dělá před začátkem
(19:05:32) RadekAugustyn_: augustyn.radek@gmail.com
(19:05:33) jachym: program:
https://docs.google.com/document/d/1nYgJD2mH3G3_Ad26P3vqHv0PZgj_K7IEces65dZSLU/e
dit#
(19:05:51) jachym: prezentace, pokud nikdo nic nenamita, zacala v (19:04:14)
(19:06:01) jachym: Jachym Cepicky jachym.cepicky@gmail.com
(19:06:22) jjeza: Jan Jezek h.jezek@centrum.cz

(19:06:33) michal__: michal.seidl@gmail.com
(19:06:34) rostanetek: netek@email.cz
(19:06:51) mkepka: Michal Kepka michal.kepka.86@gmail.com
(19:06:55) Ota_: ota.cerba@gmail.com
(19:06:59) Jancibulka opustil místnost (quit: Ping timeout: 272 seconds).
(19:07:16) RadekAugustyn_: Radek Augustýn augustyn.radek@gmail.com
(19:08:06) jachym: pokud dobre pocitam, je to vsechno, Jancibulka nam vypad', snad se jeste

pripoji
(19:08:14) alescepek: začínám se děsit, jestli ten zápis budu stíhat
(19:08:26) jachym: alesi: doporucuji delat zapis zpetne
(19:09:00) jachym: jde tady nekdo, kdo nechce byt uveden jako zakladajici clen sdruzeni?
(19:09:01) alescepek: bude potřeba ale vyhodnotit hlasování
(19:09:23) alescepek: az bude prezence, nemel by to byt takovy fofr
(19:09:47) jachym: konstatuji, ze je nas 11 zakladajicich clenu
(19:10:11) jachym: (nebo 12, jestli se Jancibulka jeste pripoji)
(19:10:42) jachym: 1. bod programu Seznam přítomných "Zakládajících členů" občanského

sdružení je za nami
(19:10:44) alescepek: nekdo mi chybi
(19:11:10) jachym: ok, vsichni se podivejte, jestli jste uvedeni v
https://docs.google.com/document/d/1YtXExlFg3emCm5Q7vxGtVYelf2tTE6WsMQ6xmQCKVG
A/view
(19:11:31) alescepek: 11 by mělo stačit
(19:11:48) jachym: 2. bod Volba předsedy Ustavující schůze, který bude dále řídit jednání.
(19:11:55) RadekAugustyn_: Já jsem uveden, jen bych přeci jen byl rád Augustýn :)
(19:12:04) jachym: Nejaky dobrovolnik?
(19:12:04) alescepek: navrhuji Tebe, Jáchyme
(19:12:20) jachym: ok, jsem dobrovolnik
(19:12:24) jachym: jine navrhy?
(19:12:38) martinl: pridavam se k navrhu Alese
(19:12:42) mkepka: navrhuji Jáchyma
(19:12:44) rostanetek: za me taky souhlas
(19:12:44) jachym: Pokud ne, navrhuji, abych predsedal dnesni schuzi
(19:12:45) jachym: +1
(19:12:48) jachym: hlasujte ted
(19:12:52) rostanetek: +1
(19:12:53) mkepka: +1
(19:12:54) PetrSuk: +1
(19:12:55) martinl: +1
(19:12:58) jjeza: +1
(19:13:00) RadekAugustyn_: +1
(19:13:00) alescepek: +1
(19:13:11) martinkucera: ?+1
(19:13:13) Ota_: +1

(19:13:40) michal__: +ano
(19:13:49) jachym: navrh prijat
(19:13:55) jachym: dekuji za duveru
(19:13:59) jachym: bod 3.
(19:14:21) jachym: jeste k bodu jedna: zapis provede ales, dobrovolnici na overeni zapisu?
(19:14:51) PetrSuk: klidne se toho ujmu
(19:14:53) jachym: (jeste k bodu 2. samozrejme, omlouvam se)
(19:15:02) martinl: zapis mohu overit
(19:15:05) alescepek: já navrhuji, že ověřovateli by byli všichni přítomní, na závěr dáme hlasovat,

zda zápis byl schválen
(19:15:17) michal__: z mobilu nedokazu
(19:15:36) jachym: overovatel je ten, kdo na tom bude fyzicky podepsanej
(19:15:42) jachym: protoze zapis se bude tisknout
(19:15:53) alescepek: ok ... tedy Martin Landa
(19:16:15) RadekAugustyn_: já myslím že by to měli být opravdu jen ti, co mohou do dejvic k
podpisu.
(19:16:27) jachym: jj, to zni dobre
(19:16:44) RadekAugustyn_: já klidně taky někdy pojedu okolo, třeba v pondělí,
(19:16:53) jachym: PetrSuk: promin, snazim se to usnadnit, doufam, ze je to ok
(19:16:56) michal__: tak to mohu
(19:17:05) PetrSuk: jachym: OK
(19:17:21) jachym: davam hlasovat: Zapis provede Ales cepek, overovatele Martin Landa a Radek
Augustyn
(19:17:22) jachym: +1
(19:17:31) alescepek: +1
(19:17:33) jjeza: +1
(19:17:38) mkepka: +1
(19:17:39) PetrSuk: +1
(19:17:41) rostanetek: +1
(19:17:42) michal__: +ano
(19:17:42) RadekAugustyn_: +1
(19:17:51) Ota_: +1
(19:18:23) martinkucera: +1
(19:18:34) martinl: +1
(19:18:46) jachym: navrh prijat
(19:18:51) jachym: To byl bod 3 (omlouvam se za zmatek, ja se do toho dostanu)
(19:19:05) jachym: bod 4: Volba orgánů podle stanov
(19:19:14) alescepek: co byl bod 1?
(19:19:23) jachym: bod 1 byla prezence
(19:19:28) jachym:
https://docs.google.com/document/d/1nYgJD2mH3G3_Ad26P3vqHv0PZgj_K7IEces65dZSLU/e
dit#
(19:19:32) alescepek: souhlasíš s tínm jak jsem to zapsal?

(19:19:46) jachym: alescepek: za me ok
(19:20:08) Jancibulka [~anonymous@374841140.tmcz.cz] vstoupil do místnosti.
(19:20:12) jachym: b. volba Vykonne rady
(19:20:17) jachym: c. kontrolni komise
(19:21:03) jachym: Jancibulka: vitej, chlapce, pokud sem napises, +1 k navrhum zde, myslim, ze

te muzeme zaradit mezi zakladajici cleny
https://docs.google.com/document/d/1YtXExlFg3emCm5Q7vxGtVYelf2tTE6WsMQ6xmQCKVG
A/view#heading=h.wnp11ipkjmhr
(19:21:50) jachym: vykonna rada: Výkonná rada řídí sdružení mezi jednáními valné hromady.
Všichni jsou voleni valnou hromadou. Rada se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za
tři měsíce, předseda svolá schůzi na požádání kteréhokoliv člena. Z jednání rady se pořizuje
zápis.
(19:22:05) Jancibulka: +1 k navrhum v odkazu vyse
(19:22:13) alescepek: a email?
(19:22:40) Jancibulka: honza@datastory.cz
(19:22:45) Jancibulka: uz jsem psal, 
(19:22:57) alescepek: pardon, nestiham
(19:22:58) Jancibulka: ale kleknul mi klient ;)
(19:23:22) jachym: ok, pokud dobre vidim, nemame limit na cleny vykonne rady
(19:23:45) jachym: tudiz, hlasi se nejaky dobrovolnik do vykonne rady?
(19:24:06) jachym: mel by tam byt i predseda, takze jestli chce byt nekdo predseda, musi se
nominovat do rady
(19:25:02) alescepek: pojdme tedy nejpreve zvolit predsedu, logicky bys to měl být Jáchyme Ty
(19:25:08) Ota_: jachym: to by jsi se měl asi nominovat :)
(19:25:16) jachym: predsedu podle stanov, voli rada
(19:25:28) michal__: se zvoli rada a ta si zvoli predsedu
(19:25:31) jachym: ze svych clenu
(19:25:39) alescepek: nejpreve se pojdme dohoudnout, jak budeme hlasovat
(19:25:43) jachym: ok, ja se nominuju do vykonne rady
(19:25:48) jachym: alescepek: ok
(19:25:57) alescepek: navrhuji dát dohromady seznam a ten odsouhlasit najednou
(19:26:16) jachym: alescepek: hlasoval bych o tom zvlast, ale souhlasim s tim, abychom to
nejdriv dohodli
(19:26:27) jjeza: je nejaky pozdavek na pocet clenu vykonne rady?
(19:26:37) jachym: jjeza: lichy
(19:26:39) jachym: > 1
(19:26:41) michal__: bych osouhlasil pocet navrhyji 5
(19:26:53) jachym: myslel jsem tak 3 nebo 5, podle zajmu
(19:26:59) alescepek: budu psát nominanty
(19:27:04) Jancibulka: souhlas
(19:27:05) Ota_: souhlasím, 3 je málo a víc je zbytečné
(19:27:18) jachym: Ota_ takze 5?
(19:27:33) Ota_: 5

(19:27:34) jachym: ok, nomiuju sebe
(19:27:40) jjeza: muzeme se snazit o 5
(19:28:11) RadekAugustyn_: prvotně 35 asi jo, v průběhu se upřesní podle činnosti mezi

hromadami, aby to stíhali
(19:28:19) alescepek: máme prvního kandidáta
(19:28:41) jjeza: nominuji Alese :)
(19:28:50) alescepek: jsem číslo 2
(19:29:14) alescepek: Navrhuji Otu Čerbu
(19:29:23) jachym: nerad bych do toho nekoho "uvrtaval", proto nikoho nenominuju jmenovite.
vetsinu vas znam osobne a jste stejne dobri, jako ja, nebo spis lepsi
(19:29:36) alescepek: .... kandidátů pochopitekne muze byt vic nez ř
(19:29:50) Ota_: kromě Aleše bych si dovolil nominovat jjeza a RadekAugustyn
(19:30:16) jjeza: ok
(19:30:30) Ota_: alescepek: OK
(19:31:04) jachym: mame 3, pokud dobre pocitam?
(19:31:06) martinkucera: nominuji honzu cibulku
(19:31:08) alescepek: 5
(19:31:18) jachym: +1 pro Jancibulka
(19:31:21) alescepek: máme 6 nakdidátů
(19:31:33) Jancibulka: ok, prijimam
(19:31:33) jjeza: co martinl?
(19:31:56) alescepek: to je 7
(19:32:04) martinl: jjeza: nejsem proti ;)
(19:32:19) jachym: RadekAugustyn zatim nepotvrdil (?)
(19:32:29) jachym: RadekAugustyn_ ^
(19:32:31) alescepek:
https://docs.google.com/document/d/1YtXExlFg3emCm5Q7vxGtVYelf2tTE6WsMQ6xmQCKVG
A/view
(19:32:41) RadekAugustyn_: oky, díky za důvěru.
(19:33:09) jachym: pokud neni nikdo dalsi, rekl bych, ze 7 je docela dost a je z ceho vybirat
(19:33:13) alescepek: Máme 7 kandidátů, navrhuji tedy 7 členů
(19:33:18) jachym: aby nam zbyli 3 lidi na kontrolni komisi ;)
(19:33:51) jachym: Je nekdo proti tomu, aby jsme meli 7 clenu vykonne rady?
(19:33:57) Ota_: já jsem pro 5, klidně se nominace vzdám
(19:34:05) jachym: taky myslim, ze 5 je akcnejsi
(19:34:09) alescepek: Když má být ve výkonné radě Martin L., tak já se vzdám kandidatury, ať tam
nejsme dva za jedno pracoviště
(19:34:22) Ota_: a jsme na pěti
(19:34:27) alescepek: vypustil jsem sebe a Otu
(19:34:40) RadekAugustyn_: píšete rychle jako ďasi, 5 je opravdu lepší
(19:35:14) jachym: Navrhuji, aby cleny vykonneho vyboru byli: Jachym Cepicky, Jan Cibulka,
Radek Augustyn, Marin Landa, Jan Jezek
(19:35:16) jachym: +1

(19:35:22) Ota_: +1
(19:35:29) PetrSuk: +1
(19:35:31) alescepek: +1
(19:35:33) mkepka: +1
(19:35:33) jjeza: +1
(19:35:39) Jancibulka: +1
(19:35:39) martinkucera: +1
(19:35:40) rostanetek: +1
(19:35:51) RadekAugustyn_: +1
(19:35:59) michal__: +ano
(19:36:17) michal__: nejde mi napsat jednicka
(19:36:43) martinl: +1
(19:36:45) RadekAugustyn_: aha...
(19:37:00) jachym: jestli dobre pocitam, navrh byl prijat
(19:37:09) alescepek: už je to v zápisu
(19:37:17) jachym: ok rada si zvoli presedu sdruzeni
(19:37:25) jachym: dobrovolnik na predsedu sdruzeni?
(19:37:55) jjeza: navrhuji jachyma :)
(19:37:56) michal__: rady;
(19:38:03) martinl: navrhuji jachyma
(19:38:14) Jancibulka: jachym
(19:38:15) jachym: no, nominaci prijimam
(19:38:21) jachym: dekuji za duveru
(19:38:25) martinkucera: +1
(19:38:33) jachym: nerikam tak ani tak, ale na moje slova dojde
(19:38:40) jachym: pokud neni jiny navrh(?),
(19:39:06) jachym: prosim cleny rady, aby hlasovali o navrhu, ze predesedou sdruzeni se stane

Jachym Cepicky
(19:39:07) jachym: +1
(19:39:09) jjeza: +1
(19:39:17) RadekAugustyn_: +1 jen v zapise prosim opravit na 12 hlasujicich pro vybor
(19:39:33) michal__: +ano
(19:39:38) martinkucera: +1
(19:39:45) michal__: sorry
(19:40:31) jachym: Jancibulka, martinl (?)
(19:40:31) martinl: +1
(19:40:36) panCiba [~panCiba@169.6.broadband16.iol.cz] vstoupil do místnosti.
(19:40:52) Jancibulka: +1
(19:40:57) jachym: navrh prijat
(19:41:00) martinl: myslis nominaci na predsedu?
(19:41:01) Jancibulka opustil místnost (quit: Remote host closed the connection).
(19:41:05) alescepek: 5 hlasy
(19:41:08) jachym: martinl: jo

(19:41:18) alescepek: Radku, díky za opravu
(19:41:19) panCiba: zdar, zde jancibulka, sorry, klient pro mobil nebyl z nejlepsich
(19:41:27) martinl: klidne, ale myslim, ze prvni nominace bude stacit :)
(19:41:42) jachym: martinl: ne, uz o predsedovi, ne o jeho nominaci
(19:41:59) jachym: martinl: navrh byl "predesedou sdruzeni se stane Jachym Cepicky", k tomu jsi

dal +1, souhlasi?
(19:42:05) martinkucera: taky jsem na mobilu, peklo..
(19:42:29) panCiba: jj, jachym predsedou souhlas
(19:42:37) alescepek: zapsáno
(19:42:39) jachym: aby se to pohnulo: dekuji vsem za projevenou duveru
(19:42:46) jachym: dalis bod: kontrolni komise
(19:42:49) jachym: ma 3 cleny
(19:43:01) martinl: jachym: presne tak
(19:43:10) jachym: kontroluje činnost rady, její hospodaření a dodržování platných předpisů mezi
valnými hromadami,do konce února každého kalendářního roku předkládá výroční zprávu o
činnosti komise, výsledcích provedených kontrol a případných uložených nápravných opatřeních
v uplynulém roce,
(19:43:21) jachym: má tři členy volené na tříleté funkční období valnou hromadou, předseda
komise je zván na zasedání rady,předsedu komise volí ze svého středu zvolení členové této
komise.
(19:43:23) alescepek: do toho já nejdu ;)
(19:43:26) martinl: do komise navrhuju Alese
(19:43:30) jachym: :D
(19:43:30) Ota_: Kontrolní komise  Aleš
(19:43:42) alescepek: jsem v prdeli
(19:43:53) martinl: ;)
(19:43:58) jachym: alescepek: takze to beres ...
(19:44:04) alescepek: ale jo
(19:44:19) alescepek: Navrhuji Otu, za to 6e m2 navrhnul
(19:44:38) Ota_: ale jo
(19:44:48) RadekAugustyn_: kontrolni komise je odmena, ne trest...
(19:45:04) michal__: aha
(19:45:07) alescepek: Radek!!!
(19:45:08) Ota_: to se to říká, když tam někdo nemůže být :)
(19:45:17) alescepek: ... sakra
(19:45:42) jachym: alescepek: jako, asi muze byt, ne stanovach nemame ze nemuze, ale uz je v
predsednictvu
(19:45:58) RadekAugustyn_: a nebo tak...
(19:46:02) jachym: najaky jeste jeden dobrovolnik?
(19:46:25) alescepek: Michal Seidl?
(19:46:25) michal__: muzu byt jasem ale z 6sv jako aleds
(19:46:45) alescepek: To by v tomto případě mohlo být výhodou
(19:47:06) jachym: michal__ v tom nevidim problem

(19:47:10) michal__: beru to
(19:47:41) jachym: ok, navrhuji, aby clenove kontrolni komise byli Aleš Čepek, Ota Čerba a Michal

Seidl
(19:47:42) jachym: +1
(19:47:46) Ota_: +1
(19:47:47) alescepek: +1
(19:47:49) mkepka: +1
(19:47:56) martinl: +1
(19:47:59) martinkucera: +1
(19:48:03) panCiba: +1
(19:48:05) PetrSuk: +1
(19:48:12) michal__: nula
(19:48:17) jjeza: +1
(19:48:19) RadekAugustyn_: +1
(19:48:21) rostanetek: +1
(19:48:34) jachym: navrh prijat
(19:48:41) jachym: Panove, dohodnete se na predsedovi
(19:48:47) alescepek: Zapsáno
(19:48:57) alescepek: Kdy bude přestávka?
(19:49:01) jachym: nebo se na nem muzete dohodnout jindy
(19:49:11) alescepek: Ota
(19:49:19) jachym: alescepek: chtel jsem to mit za hodinu hotovy, zalezi na ostatnich
(19:49:25) RadekAugustyn_: je nás teda 11 nebo dvanáct???
(19:49:31) michal__: ano jindy uz to na mobilu nevydrzim dlouho
(19:49:33) alescepek: bylo 11 a je 12
(19:49:47) RadekAugustyn_: viz Schváleno 10 hlasy, jeden se zdržel.
(19:49:50) jachym: ale jeste par bodu mame (i kdyz to celkem odsejpa a to hlavni mame za

sebou)
(19:50:04) alescepek: jsem groggy
(19:50:08) alescepek: ;)
(19:50:09) jachym: RadekAugustyn_ hlasovalo 12 lidi
(19:50:16) michal__: jindy myslim prredsedu rady
(19:50:25) jachym: ok, navrhuju: prestavka do 20:10
(19:50:26) martinl: jsem pro Otu
(19:50:31) RadekAugustyn_: ja jen konttroluju zapis :(
(19:50:48) wohnout [~Premysl@mail.lesprojekt.cz] vstoupil do místnosti.
(19:50:49) alescepek: opraveno, špetně jsem počítal
(19:50:49) martinl: osobne bych prestavku nedelal, ale prizpusobim se
(19:50:57) wohnout: eee
(19:50:58) wohnout: sorry
(19:51:02) jachym: ja taky radsi ne
(19:51:04) wohnout: jsem zapomnel
(19:51:13) wohnout: zdravim vsechny

(19:51:16) jachym: cau wohnout
(19:51:22) jachym: zapis:

https://docs.google.com/document/d/1YtXExlFg3emCm5Q7vxGtVYelf2tTE6WsMQ6xmQCKVG
A/view#
(19:51:24) alescepek: průbežný zápis viz
https://docs.google.com/document/d/1YtXExlFg3emCm5Q7vxGtVYelf2tTE6WsMQ6xmQCKVG
A/edit
(19:51:37) jachym: muzes hlasovat pro, ale predsednictvo uz mame, takze jsi prisel o funkci
(19:51:48) jachym: ale zakladajici clen jeste byt muzes
(19:52:01) alescepek: pokud mi řekně jméno a email
(19:52:05) wohnout: rikam ano
(19:52:23) wohnout: Premysl Vohnout premek@vohnout.cz
(19:52:23) alescepek: ne, potřebuji do zápisu jméno a email
(19:52:35) wohnout: to ano bylo jeste na jachyma
(19:52:46) RadekAugustyn_: jeste ze se k zapisu odhodlal nejchytrejsi z nas...
(19:52:50) alescepek: je nás 13
(19:53:01) RadekAugustyn_: a nejodolnejsi...
(19:53:03) jachym: krasne cislo
(19:53:04) michal__: prosim dalsi body, konci mi baterie
(19:53:18) jachym: predsedu si kontrolni komise zvoli na svem jednani
(19:53:33) jachym: plna moc predsedovi: vyda rada na svem jednani
(19:53:38) alescepek: ok
(19:53:41) michal__: +ano
(19:53:46) jachym: Schválení výše členských poplatků na rok 2014
(19:53:53) jachym: diskuze: jestli a kolik
(19:54:02) wohnout: sud piva :)
(19:54:13) jachym: pripominam, ze Majetek sdružení vzniká z příspěvků členů, grantů, dotací a
darů.Hospodaření sdružení schvaluje valná hromada na základě výroční zprávy komise.
Prostředky jsou používány na krytí:provozních výdajů orgánů sdružení, služeb a prací nutných k
činnosti sdružení.
(19:54:16) Ota_: wohnout sud piva, ostatní bez poplatků
(19:54:25) alescepek: pánové, teď pozor, mám osobní velmi špatnou zkušenost, povinné
příspěvky mohou být likvidační (FFII)
(19:54:39) alescepek: Navrhuji doborvolné příspěvky
(19:54:53) jachym: jsem pro, pojdme se bavit o "dobrovlnych" prispevcich
(19:55:02) jachym: navrhuju 500,/rok/clen
(19:55:03) RadekAugustyn_: souhlas, meli bychom monitorovat vydaje a upresnit.
(19:55:14) jjeza: souhlas s alesem. Nevim jestli dobrnej prispevek neni vic prace nez uzitku.
(19:55:27) michal__: bude nejaky pokladnik?
(19:55:40) wohnout: Jsou zname nejake naklady uz ted?
(19:55:41) RadekAugustyn_: minimalne bychom meli proplatit tomu, kdo za nas zaplatil kolek na
MV.
(19:55:51) alescepek: jde o to, že není problém s výší ale s tím, že se na to mnoho lidí zapomene

(19:55:57) jachym: michal__: Po skončení hospodářského roku podává předseda radě a komisi

vyúčtování hospodářského roku. O výsledku kontroly předkládá rada zprávu valné hromadě
sdružení.
(19:56:01) jachym: cili predseda
(19:56:11) alescepek: to dobrovolné příspěvky nevylučují
(19:56:33) jachym: naklady jsou: posta, mozna domena, mozna hosting, asi sem tam nejaka
tiskarna
(19:56:36) jjeza: osobne jsem pro dobrovolne prispevky, o kterych se muzeme bavit az se neco
utrati
(19:56:41) jachym: imho mit drobnej budget je uzitecny
(19:56:57) wohnout: ok tak za mne dobrovlnych 500/os/rok +1
(19:56:58) jachym: jjeza: technicky vzato, uz se utratilo
(19:57:14) alescepek: 1
(19:57:34) jjeza: jsem pro zacit dobrovonlnym prispevkem 500 :)
(19:57:35) jachym: alesi: mas jiny navrh nebo navrhujes o tom vubec nehlasovat a vubec to ted
neresit?
(19:58:07) alescepek: navrhuji dobrovolné příspevky, tj. pokud někdo nezaplatí, nevyloučíme jej.
(19:58:14) jachym: (probral bych tenhle bod a pak bych dal prestavku 10min)
(19:58:22) alescepek: OK
(19:58:25) jachym: alesi, s tim souhlasim, ale asi bychom si meli rict nejakou stredni hodnotu
(19:59:02) alescepek: my v FFII měli povinnost zaplatit nenulovou částku a výsledek byl, že jsme
nakonec museli obcházet vlastní stanovy
(19:59:05) PetrSuk: bude rozdil mezi fyzickou a pravnickou osobou?
(19:59:13) jachym: PetrSuk: ne
(19:59:15) michal__: ja jsem to nepochopil s tou likvidaci, ja jsem pro povinne, pokud nekdo neni
schopen pres urgence zaplatit?
(19:59:21) alescepek: pokud to bude dobrovolné, je to jedno
(19:59:52) alescepek: protože členové neplatili, měli být formálně vyloučeni a nakonec by tam
nikdo nezbyl
(20:00:06) alescepek: nešlo o lakotu ale lajdáctví
(20:00:30) jachym: ok, vetsina souhlasi s dobrovolnym, castka "do 500/rok" pro rok 2014, pak se
uvidi
(20:00:33) Ota_: já bych navrhoval bez příspěvků a na provoz se snažil sehnat sponzorské
příspěvky nebo dary
(20:00:40) jachym: ok
(20:00:50) alescepek: souhlasím s Otou
(20:00:56) jachym: me to zni taky dobre
(20:01:03) michal__: ales:ok
(20:01:13) jachym: je nekdo vyslovenej pro prispevky ted v tuhle chvili?
(20:01:35) mkepka: souhlasím s Otou
(20:01:50) wohnout: vyslovenej ?
(20:01:55) jachym: Navrhuji: Clenske prispevky na rok 2014 jsou dobrovolne
(20:01:58) jachym: +1

(20:02:05) panCiba: +1
(20:02:05) michal__: Panove musis bohuzel koncit ...
(20:02:10) jjeza: +1
(20:02:11) mkepka: +1
(20:02:13) martinkucera: +1
(20:02:15) rostanetek: +1
(20:02:15) jachym: michal__ dulezite jsme prbrali, diky
(20:02:18) Ota_: 0
(20:02:21) RadekAugustyn_: +1
(20:02:23) alescepek: 1
(20:02:41) jachym: alescepek, Ota_: myslel jsem, ze muj navrh je v souladu s vasim (?)
(20:02:41) wohnout: +1
(20:02:48) michal__: +nula
(20:02:51) martinl: +1
(20:02:56) Ota_: ta podstata tam je, ale napsal bych, že členské příspěvky nejsou
(20:03:19) alescepek: nojo, ale jáchym to řekl jen pro rok 2014
(20:03:26) Ota_: je možná dát dar, ale podle mě je dobrovolný členský příspěvek blbost
(20:03:47) jachym: Ota_ ma bod
(20:03:48) alescepek: o čem jsme tedy hlasovali?
(20:04:03) panCiba: dobrovolnej clenskej prispevek ma tu vyhodu, ze se o nem nemusi sepisovat

darovaci smlouva (aspon mi prijde)
(20:04:20) jachym: panCibulka: taky dobrej bod
(20:04:35) alescepek: dobrovolný příspěvek si představuji tak, že pošlu něco na účet nebo
nepošlu
(20:04:42) rostanetek: ja myslim ze to neni uplne blbost, vstupne taky muze byt dobrovolne
(20:04:54) jachym: ok, menil by nekdo svoje hlasovani na zaklade tyhle diskuze?
(20:05:07) wohnout: ne
(20:05:07) PetrSuk: +1
(20:05:14) mkepka: ne
(20:05:34) alescepek: ne, hlasoval jsem proti Jáchymově návrhu
(20:05:48) RadekAugustyn_: 1
(20:05:57) rostanetek: ne
(20:06:08) martinkucera: ne
(20:06:12) Ota_: 1
(20:06:23) panCiba: ne
(20:06:52) jachym: jak to ted je? 3 proti, 10 pro?
(20:06:56) martinl: jaka je tedy alternativa?
(20:07:06) martinl: dobrovolne prispevky mi prijdou OK
(20:07:20) jachym: RadekAugustyn, Ota_, alescepek: mate nejakej jinej navrh?
(20:07:25) alescepek: hlavně je to zmatečné, protože nebylo jasné, kdy skončila diskuze
(20:07:33) jachym: nechce se mi to valcovat, jenom se snazim veci trochu kopat dopredu
(20:07:34) martinl: souhlasim,
(20:07:53) michal__ opustil místnost (quit: Ping timeout: 272 seconds).

(20:07:53) jachym: taky souhlasim  a omlouvam se (jakozto predseda schuze)
(20:07:59) martinl: hlasovali jsme vsichni o tom samem?
(20:08:09) Ota_: +1
(20:08:16) alescepek: Můj návrh je "členské příspěvky jsou dobrovolné" (viz Rosťova poznámka)
(20:08:35) jachym: muj navrh byl "členske prisveky na rok 2014 jsou dobrovolne"
(20:08:53) alescepek: a proč jen pro jeden rok?
(20:08:54) wohnout: no jestli to dobre chapu tak moznosti jsou tri
(20:08:54) wohnout: 1. Clenske prispevky na rok 2014 jsou dobrovolne
(20:08:55) wohnout: 2. Clenske prispevky jsou dobrovolne
(20:08:55) wohnout: 3. na provoz se musi sehnat sponzorské příspěvky nebo dary
(20:09:31) jachym: svuj navrh stahuju a souhlasim s alesem  vratit se k tomu muzeme vzdycky

(postupoval jsem podle programu
https://docs.google.com/document/d/1nYgJD2mH3G3_Ad26P3vqHv0PZgj_K7IEces65dZSLU/e
dit#)
(20:09:36) martinl: vypada to tak
(20:09:47) martinl: budeme hlasovat znovu?
(20:10:01) jachym: Ota_ zmena nazoru?
(20:10:26) alescepek: raději hlasujme znovu, ať je jasné o čem hlasujeme, Jáchyme zformuluj
bod hlasování
(20:10:48) rostanetek: navrh: pro sponzorske dary udelat paypal a na webu dat DONATE button...
(20:10:54) jachym: cekam jeste na Ota_
(20:11:06) jachym: rostanetek: k tomu se dostanem, ale jinak proc ne
(20:11:12) Ota_: není změna názoru
(20:11:14) alescepek: Rosto, to je technikalie, to ted nemusime resit
(20:11:20) jachym: Ok, revokuji hlasovani o clenskych prispevcich: Navrh zni "Clenske prispevky
jsou dobrovolne"
(20:11:20) rostanetek: souhlas:)
(20:11:22) jachym: +1
(20:11:25) rostanetek: +1
(20:11:27) alescepek: +1
(20:11:28) jjeza: +1
(20:11:28) wohnout: +1
(20:11:35) PetrSuk: +1
(20:11:36) Ota_: 0
(20:11:37) mkepka: +1
(20:11:43) martinkucera: pojdme hlasovat znovu, je v tom zmatek
(20:11:48) martinl: +
(20:11:50) martinl: +1
(20:12:01) jachym: martinkucera: prave hlasujem, posledni navrh je vyse
(20:12:01) martinkucera: +1
(20:12:05) panCiba: +1
(20:12:22) martinl: predpokladam, ze hlasujeme pro " Clenske prispevky jsou dobrovolne"...
(20:12:26) jachym: RadekAugustyn_ (?)

(20:12:27) martinkucera: pardon, pisu z mobilu
(20:12:36) jachym: martinkucera: jasne, to znam, promin
(20:12:50) RadekAugustyn_: 0 ale nemam lepsi volbu
(20:13:04) jachym: navrh prijat: 2 se zdrzeli
(20:13:34) alescepek: 11 pro 2 se zdrželi
(20:13:35) jachym: navrhuju prestavka do 20:30, pokracovat s gis ostrava, stranky, diskuze do

21:00
(20:13:53) martinkucera: +1
(20:13:55) Ota_: +1
(20:13:58) panCiba: +1
(20:13:59) jachym: +1
(20:13:59) mkepka: +1
(20:13:59) alescepek: 1
(20:14:00) PetrSuk: +1
(20:14:01) rostanetek: 1 pojdme hned
(20:14:19) jjeza: +1
(20:14:24) jachym: alescepek: formalne vzato 10 pro, 2 se zdrzeli (michal__ tady nebyl)
(20:14:48) jachym: alescepek :D ten navrh byl kvuli tobe, rikal jsi, ze toho mas dost
(20:15:13) jachym: se tady clovek snazi brat ohledy na starsi, a takhle dopadne
(20:15:14) alescepek: jachym: lanďátko hlasovalo 2x, šibal jeden ;)
(20:15:19) jachym: aha
(20:15:19) RadekAugustyn_: 0 podridim se, co je pokracovat s gis ostrava, stranky??
(20:15:35) jachym: navrh prijat
(20:15:38) jachym: pokracovani za 15min
(20:15:43) martinl: +0
(20:15:46) jachym: RadekAugustny_:
(20:15:57) alescepek: OK
(20:16:11) jachym: chtel jsem navrhnout svolani valne hromady na gis ostrava, domluvit se na

nasich internetovych strankach
(20:16:27) jachym: informovat o nutnych zmenanch vzhledem k obc. zakoniku
(20:16:29) jachym: viz program
https://docs.google.com/document/d/1nYgJD2mH3G3_Ad26P3vqHv0PZgj_K7IEces65dZSLU/e
dit#
(20:16:54) martinl: pokracoval bych bez prestavky a zbytek posunul na gis ostrava
(20:17:10) RadekAugustyn_: jachym: aha...
(20:17:46) Jste teď znám jako jachym_prestavka
(20:29:22) Jste teď znám jako jachym
(20:30:13) jachym: prezence:
(20:30:13) ***jachym zde
(20:30:24) alescepek: já su tu
(20:30:27) wohnout: jj
(20:30:29) mkepka: jsem zde
(20:30:31) PetrSuk: taky

(20:30:38) martinkucera: taky
(20:30:40) rostanetek: taky
(20:30:47) jjeza: taky
(20:31:06) jachym: bod 8 programu: Nutné kroky vzhledem k novému obč. zákoníku
(20:31:20) alescepek: jsou na to tuším dva roky
(20:31:30) jachym: berte jako informaci, ze musime provezt par zmen ve stanovach a jak pise

ales, mame na to celkem cas
(20:31:49) jachym: jedna z nich ale je, zmena nazvu, ve kterem nove musi byt "registrovane
sdruzeni"
(20:31:56) jachym: coz nam trochu nabourava tu hezkou zkratku
(20:32:21) alescepek: Název změníme, zkratku si necháme ;)
(20:32:22) martinkucera: lol
(20:32:30) RadekAugustyn_: to teda ano :(
(20:32:42) Ota_: taky
(20:32:44) jachym: no, asi to tak nejak dopadne
(20:32:45) alescepek: nesmí to být občanské ale zájmové sdružení
(20:32:57) jachym: proberem to nekdy priste
(20:33:04) alescepek: ok
(20:33:16) jachym: Ota_ o tom vi asi nejvic a snad by nas tim mohl provezt, vzhledem k tomu, ze
cagi tim uz prochazi
(20:33:26) RadekAugustyn_: jeste hure, to zni jako parta pionyru...
(20:33:37) jachym: :)
(20:33:51) jachym: plan akci na rok 2014:
(20:33:51) wohnout: treba jo
(20:34:05) wohnout: treba budeme pionyry
(20:34:29) jachym: na gis ostrava byla prijata moje prezentace o osgeo.cz a ja jsem rad, ze tam
muzu vystoupit s tim, ze uz existujeme
(20:34:30) jachym: :D
(20:34:41) jachym: svolame na ostravu radnou valnou hromadu?
(20:34:55) martinl: jsem zpatky
(20:35:03) Ota_: jachym: Upřímně řečeno, já o tom nevím vůbec nic, asi bych mohl z CAGI
doručit návrh nových stanov (konec konců, kdo je v CAGI, měl by ho mít v mailu)
(20:35:35) RadekAugustyn_: no, mam, to je pravda, ale preskocil jsem to
(20:35:54) martinl: +1 pro vhromadu v Ostrave
(20:36:04) alescepek: 0
(20:36:09) Ota_: 0
(20:36:13) panCiba: 0
(20:36:27) wohnout: 0
(20:36:39) martinkucera: 1
(20:36:40) rostanetek: +1 pokud to nebude v pondeli
(20:36:41) PetrSuk: 1 bohužel nebudu přítomen
(20:36:41) jachym: (technicky jsem jeste nepodal oficialni navrh)
(20:36:44) wohnout: ja tam asi nebudu ale zaroven nemam problem s tim aby to tam bylo

(20:36:46) jjeza: 1
(20:36:53) jachym: ok, vetsina je proti
(20:37:01) mkepka: 1, nebudu v Ostravě
(20:37:14) RadekAugustyn_: to jsem rad, strasili jste spoustou alkoholu...
(20:37:14) jachym: ok, kdo tam bude, usporadame nejake neformalni setkani?
(20:37:28) jachym: ja tam budu
(20:37:40) panCiba: budu, do hospody zajdem
(20:37:41) RadekAugustyn_: ja tam taky budu
(20:37:49) jachym: legrace je, ze nase sdruzeni sidli v baraku cloveka, kterej ani neni zakladajici

clen :P
(20:37:54) rostanetek: budu utery+streda
(20:38:03) Ota_: já ne, díky skvělému programu (nebo registraci zdarma) je letos vyprodáno...
(20:38:23) jachym: Ota_ kurna, jsem ja vubec zaregistrovanej?
(20:38:32) jachym: navrhuju dalsi dohadovani pres email
(20:38:39) wohnout: +1
(20:38:40) jachym: po dohode s organizatorama
(20:38:43) PetrSuk: Ota_: mám registraci, ale nebudu se moct zúčastnit, můžu přehodit na tebe
(20:38:43) alescepek: +1
(20:38:45) jachym: dale
(20:38:48) jachym: (nemusime hlasovat)
(20:38:55) alescepek: ok
(20:38:59) RadekAugustyn_: jachym: oky
(20:39:17) jachym: dalsi akce na rok 2014?
(20:39:17) martinl: v Ostrave budu taky
(20:39:17) Ota_: PetrSuk: díky, ale už mám jiný program
(20:39:20) alescepek: mám v zápisu zmínit tu zamítnutou valnou hromadu v Ostravě? já bych to

vypustlil
(20:39:32) jachym: meli bychom se sejit alespon jednou fyzicky a provozovat najekou cinnost

krome piti piva
(20:39:35) martinl: jsem pro vypusteni,
(20:39:49) martinl: budu za chvilku muset koncit, je neco duleziteho jeste k vyrizeni?
(20:39:49) alescepek: nechtěl jsi říct rozpuštění?
(20:40:02) jachym: propagovat používání a vývoj nástrojů FOSS (Free and Open Source
Software) pro geomatiku, geoinformatiku, geodézii a kartografii
(20:40:02) jachym: podporovat tvorbu, sdílení a publikování volně dostupných a otevřených dat a
informací, zejména geodat, v souladu s obecně uznávanými standardy,
(20:40:02) jachym: vyhledávat, aktivizovat a podporovat v České republice síly k naplňování těchto
cílů.
(20:40:14) Ota_: co se sejít na GIVS v Praze (květen)?
(20:40:42) jachym: martinl: jenom stranky
(20:40:54) jachym: ale spis je to vsechno uz diskuze, to hlavni je za nami
(20:41:23) jachym: schuzi zatim formalne nekoncim, ale dekuju vsem za ucast
(20:41:27) alescepek: Jáchyme, navrhuji to uzavřít a pak nechat volnou diskuzi

(20:41:29) jachym: a disciplinu
(20:41:42) RadekAugustyn_: a sakra, ja jsem se zucastnil pouziti slov geomatika a geoinformatika

v jedne vete??? :(
(20:41:59) jachym: navrh: ukonceni schuze
(20:42:08) alescepek: jsem pro
(20:42:10) Ota_: +1
(20:42:11) jachym: +1
(20:42:12) mkepka: +1
(20:42:13) martinkucera: +1
(20:42:16) jjeza: +1
(20:42:18) PetrSuk: +1
(20:42:29) RadekAugustyn_: +1
(20:42:33) wohnout: +1
(20:42:36) jachym: trochu brzo po prestavce (pardon), ale dekuju vsem za ucast, disciplinu a
aktivni prinos
(20:42:40) rostanetek: +1
(20:43:01) jachym: jeste po vas budeme chtit podpis na listinu zakladajicich clenu
(20:43:27) jachym: panCiba (?) (asi jeste nedorazil)
(20:43:40) jachym: povazujme hlasovani za prijate
(20:43:44) wohnout: ve 20:37 psal
(20:43:44) alescepek: navrhuji vytisknout zápis, podepsat a poslat naskonované jáchymovi
(20:44:06) panCiba: +1
(20:44:06) RadekAugustyn_: to mi pripomina, ze nemame sekretare...
(20:44:09) jachym: aha, dik
(20:44:27) jachym: RadekAugustyn_:jo, predpoklada se, ze to vodedre predseda
(20:44:39) jachym: a jo, na jednanich o stanovach jste byl dokonce osopne :P
(20:44:45) martinl: omlouvam se ale musim koncit, online budu urcite zitra, takze muzeme vyresit
zbyvajici veci po mailu kdyz bude treba
(20:44:54) martinl: mej se vsichni fajn
(20:44:58) jachym: martinl: pocitam s tebou na ty stranky, ahoj
(20:45:00) jachym: a dik
(20:45:03) martinl: bylo mi cti
(20:45:13) jachym: back to the topic:
(20:45:19) jachym: kdy se sejdem a co budeme delat
(20:45:24) martinl: promluvime si o tom zitra, skoda, ze jsme to nestihli, neda se nic delat...
(20:45:29) martinl opustil místnost (quit: Quit: Leaving).
(20:45:33) jachym: ne ze bychom to museli probrat ted, ale meli bychom se o tom pobavit
(20:45:43) jachym: navrhy muzou jit do mailu, predsednictvo to muze projednat
(20:46:00) Ota_: pořád nabízím to GIVS  je to sice až květen, ale zase je to v Praze
(20:46:14) jachym: Ota_: jo, ja to cetl, zname uz datum?
(20:46:44) mkepka: stejně výhledově další akce  Geomatika v projektech (záříříjen)
(20:47:39) jachym: ok, diskuze po mailech, vyhledove valna hromada pri GISVS  kveten, praha
(20:47:43) rostanetek: akci je X ,ae stejne se nikdy nesejdeme vsichni...takze proste se sejdou

vzdycky ti co na dane akci budou a poridi zapis?
(20:48:01) Ota_: GIVS  15. a 16. kvetna (zatim s otaznikem)
(20:48:05) jachym: rostanetek: to jo, ale sejit se fyzicky alespon jednou za rok je IMHO dobre
(20:48:22) jachym: kdyz to klapne, veset za nepritomnost za to nikoho nebudem
(20:48:25) rostanetek: to souhlas
(20:48:47) jachym: chci jenom ukazat na nejaky datum, abychom se na nej soustredili
(20:49:00) jachym: napln cinnosti: ocekavam vase podnety v mailech
(20:49:06) jachym: ted to asi nevyresime
(20:49:17) jachym: vybor by se tim mel zabyvat
(20:49:18) RadekAugustyn_: no, ja myslim ze upresneni strategickych cilu bychom meli zvladnout
brzo
(20:49:26) jachym: at zije "dokracie"
(20:49:33) jachym: RadekAugustyn_: +1
(20:49:55) RadekAugustyn_: dneska mne napriklad Vasek Safar vyslichal, proc nepouzijeme
CAGI
(20:50:10) jachym: ehm, strateticke cile mame, musime zapracovat na taktice (jestli se nepletu,
hihihi?)
(20:51:00) Ota_: RadekAugustyn_: to mě trochu zajímá...
(20:51:09) RadekAugustyn_: globalni, strategicky, operacni, takticky, jedinec
(20:51:27) jachym: jedeme dal
(20:51:37) jachym: pokud k bodu cinnost nikdo dalsiho nic nema
(20:51:46) jachym: dalsi body: internetove stranky
(20:51:58) jachym: naposled to bylo mezi wohnout, rostanetek, martinl
(20:52:01) jachym: nejakej progres?
(20:52:08) RadekAugustyn_: konkretne nemam...
(20:53:09) jachym: ted nevim, jestli nikdo nic nepise proto, ze jsem offline, ze neni progres, ze
jsou vsichni zdvorili nebo jsou offline ostatni
(20:53:12) rostanetek: pokud je moznost to udelat jinde, ja beru zpet nabidku hostovat to na UP
(20:53:23) wohnout: no asi progress zadnej mne to je vcelku fuk pokud reknete ze je rozumny aby
to bylo v "soukromu" tak se to udela. Pokud se nepletu rostanetek rekl ze spis ne protoze s tim
skonci. a martinl rikal ze s tim ma zkusenosti
(20:53:50) jachym: ok, je to mezi wohnout (firma), martinl (za ktereho snad muze mluvit ales) 
univerzita, jit do vlastniho placeneho hostingu
(20:53:52) wohnout: (jenom se budu muset zeptat na svoleni ale ocekavam ze by v tom nemel byt
problem)
(20:54:09) wohnout: nevidim rozdil mezi c a a
(20:54:25) wohnout: jen ze za c se musi platit
(20:55:00) jachym: wohnout: rozdil je ciste formalni
(20:55:04) wohnout: jasne
(20:55:21) wohnout: jako osobne se mi libi aby to bylo na cvutu protoze tam uz delsi dobu bezi
freegeocz
(20:55:23) jachym: a taky: kdyz to bude u vas, tak to mas na triku, takze jsi dobrovolnik?
(20:55:27) wohnout: takze ta navaznost by tam byla jasna

(20:55:49) wohnout: no udrzovat neni problem vyrabet obsah to nevim
(20:55:53) wohnout: to asi kazdej za sebe
(20:55:58) jachym: wohnout: jasne, jde o udrzbu
(20:56:22) jachym: nekdo ma zasadni problem s tim, aby to bylo u karla charvata?
(20:56:39) rostanetek: nee....a nabizim sve sluzby k dispozici
(20:56:41) jachym: webova prezentace + par mail aliasu pro vybor/kontaktni maily
(20:56:52) jachym: resp. wohnou t se jeste musi samo zeptat
(20:57:12) jachym: ok, premku, prosim, vysonduj to a dej vedet
(20:57:15) wohnout: ok
(20:57:18) wohnout: napisu do mailu
(20:57:21) jachym: navrh stranek: rosta + wohnout?
(20:57:34) jachym: nejakej jinej nevybourenej designer?
(20:58:29) wohnout: :)
(20:58:30) jachym: rostanetek, wounout: ujmete se toho, chlapci? jednoduchy, wordpress ... ?
(20:58:40) rostanetek: +1
(20:58:40) wohnout: jojo
(20:58:43) jachym: dik
(20:58:47) jachym: oteviram diskuzi
(20:59:03) jachym: (tedy formalne dalsi bod programu, ale uz to vlastne probiha)
(20:59:56) rostanetek: prijmani dalsich clenu..pokud bude nekdo mit zajem o vstup do osgeo.cz?
(21:00:03) jachym: prijimani clenu:
(21:00:20) martinkucera: kluci, musim koncit, diky a tesim se na spolupraci
(21:00:24) jachym: "člen" a "čestny člen"
(21:00:30) jachym: martinkucera: ahoj a dik
(21:00:43) jachym: Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky výkonnou

radou (dále &ldquo;radou&rdquo;) sdružení. Sdružení vede evidenci členů.
(21:01:05) jachym: čestný člen: může být zvolen každý, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v
souladu se stanovami.
(21:01:17) jachym: rostanetek: proste napise a my jako rada ho schvalime
(21:01:52) jachym: ok, 21:00 myslim, ze toho bylo dost.
(21:01:58) rostanetek: ok
(21:02:06) alescepek opustil místnost (quit: Remote host closed the connection).
(21:02:07) jachym: dekuju vsem za ucast, disciplinu, omlouvam se za zmatky
(21:02:10) mkepka: souhlas
(21:02:23) jachym: trvalo to cca 1:30min, coz neni tak spatny
(21:02:35) jachym: jiny potrebujou na valny hromady 2 dny
(21:02:49) jachym: takze panove, tesim se na spolupraci, uvidime se s nektereymi v ostrave
(21:02:57) Ota_: jachym: hlavně díky tobe za zorganizovani
(21:02:58) jachym: s predsednictvem virtualne nekdy brzo
(21:03:04) jachym: Ota_ no, zatim neni zac
(21:03:07) RadekAugustyn_: jj, dvojcata musi curat, mejte se hezky. diky jachymovi
(21:03:12) RadekAugustyn_ opustil místnost (quit: Remote host closed the connection).
(21:03:26) Ota_: tak zatím ahoj

(21:03:39) Ota_ opustil místnost (quit: Quit: Page closed).
(21:03:42) PetrSuk: díky Jáchyme, s ostatními se zatím neznám, tak snad se to brzy

změní....mějte se
(21:03:53) rostanetek: taky diky. cao v ostrave
(21:03:58) jachym: PetrSuk: tak to dik za duveru
(21:04:02) jachym: (budu tady jeste viset, kdyby nekdo neco)
(21:04:13) rostanetek opustil místnost.
(21:04:17) mkepka: těšilo mě, mějte se. MiKe
(21:05:01) RadekAugustyn opustil místnost (quit: Quit: Page closed).
(21:05:19) PetrSuk opustil místnost.
(21:05:30) martinkucera opustil místnost (quit: Quit: Page closed).

