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Přítomni:
Zápis dělá Lukáš Hypša

1. Lucie Procházková
2. Petr “Soptík” Šťastný
3. Jakub Horák
4. Damián Baraník
5. Jarda Kříž
6. Lukáš Hypša
7. Jan “Čenda” Pokorný
8. Jan “Bitninja” Bittner
9. Barbara Bobeničová
10. Jirka “Hany” Hanuš
11. Antonín Kříž
12. Martin Uždil

0. Schválení programu zasedání

Usnesení 01
Představenstvo klubu FIT++ schvaluje program zasedání v následující podobě:
0. Schválení programu zasedání (typ: hlasování, čas: 5 minut)
1. Volba na posty Předsedy a Místopředsedy FIT++ (typ: hlasování, čas: 15 minut)
2. Schválení zápisu schůze z 16. 12. 2021 (typ: hlasování, čas: 5 minut)
3. FITalizace fit++ - klubová infrastruktura (typ: diskuze, čas 20 minut)
4. Různé  (typ: diskuze, čas: 30 minut)

Představenstvo klubu FIT++ schvaluje program zasedání v podobě, v jaké bylo na
Discordu.

5-0-0 - Usnesení bylo přijato

1. Volba na posty Předsedy a Místopředsedy FIT++

Jakub Horák navrhuje jako předsedu Petra Šťastného, ten jako místopředsedu Kubu
Horáka. Diskutuje se, zda vadí, že by předseda potenciálně odjel na několik měsíců



mimo ČR. Panuje obecná shoda, že nevadí. Navíc představenstva jsou stejně online.
Petr ubezpečuje, že plánuje Kubu co nejvíc držet v obraze, aby případně zastal IRL
povinnosti.

Petr Soptík Šťastný se stává novým předsedou klubu FIT++.

5-0-0-Usnesení bylo přijato

Jakub Horák se stává novým místopředsedou klubu FIT++..
5-0-0-Usnesení bylo přijato

2.  Schválení zápisu schůze z 16. 12. 2021

Usnesení 02

Představenstvo klubu FIT++ schvaluje zápis ze zasedání 16. 12. 2021

5-0-0-Usnesení bylo přijato

3. FITalizace FIT++ - klubová infrastruktura

Chceme ponechat dosavadní doménu. Možnost k tomu získat ještě pod fakultou, a
postupně na ni přejít - nejspíš ale není potřeba. Doménu je ale nutné převést pod
SU ČVUT.
Chceme si dát aspoň databázi členů + web na servery FITu, nabízí se
https://cloud.fit.cvut.cz/
Antonda: Není potřeba, databáze členů je tak malá, že to stačí jako excelová tabulka
a líp se s tím pracuje. Takže backend nebude potřeba (stejně by se s databází
pracovalo manuálně, automaticky s tím bylo víc práce než užitku), a můžem celý
web hodit zadarmo jako github pages.
Nejspíš bude potřeba přesunout source webu na github FIT++.

4. Různé

- Interní rozcestník s odkazy na základní části v FIT++ - DC, komu napsat při
organizaci akce.

- Filtrace členů, symbolický poplatek? Odpouštění za požádání, ale bez
odepsání na mail bychom měli záminku vyhodit neaktivní členy.

- Bude potřeba jmenovat nového delegáta a jeho zástupce do SU ČVUT.
- Hany potřebuje M-F kabel kvůli BananaPi.

https://docs.google.com/document/d/1DFaZctYZCRbW08LJIWMqWCy7lDyNm7W8RjFKCib0hz0/edit#heading=h.9wxalfczvkh9
https://cloud.fit.cvut.cz/

