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Program

1) Volba do funkcí

2) Účet + Financování + Platba serveru

3) Hosting vs. datové limity

4) Konfigurace VPS členů

5) Distribuce linuxu pro VPS

6) Zálohování dat

Prezence: František Kučera, Tomáš Srnka, Pavel Šnajdr

Ustanovení první schůze členů

Výsledek volby do funkcí

Za vpsFree.cz jedná navenek Předseda sdružení.

Předseda sdružení a hospodář, 1. člen Rady: František Kučera

2. člen Rady: Tomáš Srnka

3. člen Rady: Pavel Šnajdr

1. člen Kontrolní komise (KK), předseda KK: Jan Grycman

Vzhledem k nedostatečnému počtu členů v den konání schůze členů je prozatím neobsazena pozice 
2. člena KK.

Platba serveru

Sdružení si pronajímá za 20500CZK server od slovenské společnosti LINUX s.r.o.

Se zástupcem společnosti Tomášem Srnkou bylo dohodnuto nájemné za prvních 6 měsíců na částku 
3000CZK za čtvrtletí. Po šesti měsících bude následovat nová dohoda, podle aktuálních finančních 
možností sdružení, tak, aby byla celá částka doplacena nejpozději do 18ti měsíců. Po doplacení 
celých 20500CZK bude server odkoupen od LINUX s.r.o za sumu nižší než 50CZK.

Členské příspěvky pro prvních 6 měsíců existence sdružení

Aby se pokryly náklady sdružení při takto nízkém počtu členů, byl pozměněn členský příspěvek po 
dobu prvních 6 měsíců existence sdružení. Tato částka je 400CZK/měsíc, přičemž platby budou 
prováděny na čtvrtletí dopředu.

Serverhousing

Sdružení umístí svůj první server ke společnosti Master Internet, s.r.o., http://www.master.cz

Detaily housingu budou upřesněny do poloviny dubna, což je hraniční termín pro podepsání 
smlouvy, pokud sdružení chce využít 50% slevy z měsíčního poplatku za housing.

http://www.master.cz/


Parametry členského VPS

Schůze rozhodla o standardní konfiguraci členského VPS takto:

CPU share 25% max.

RAM 512MB garantováno, 1024MB maximum (horní limit možná až 1500MB)

40GB diskového prostoru

Distribuce v momentu připojení serveru budou Debian Lenny a CentOS 5.2, později Ubuntu (min. 
8.10) a Fedora (min. 10)

Jedna Ipv4 adresa, zatím neurčený počet Ipv6 adres (min. jedna, podle toho, kolik bude přiřazeno k 
housingu)

Bude zavedeno monitorování využití hardware, podle něho se bude případně měnit (k lepšímu) 
standardní konfigurace.

Také datové přenosy budou monitorovány (jenom množství přenesených dat) – vzhledem k limitům 
přenosů housingem budou určeny „doporučené hodnoty trafficu“, které by bylo lepší dodržovat, 
jelikož každý další přenesený Gbajt stojí sdružení další peníze.

Záloha dat

Po dohodě s Předsedou bude možné v nutných případech zařídit v prvních 6ti měsících zálohu na 
donesený externí HDD přes USB 2.0 (FAT32, ext3 nebo reiserfs). Později bude pořízeno 
systémovější zálohovací řešení (nejspíš interní 3,5“ 1TB disky)

Svým podpisem stvrzuji, že jsem přečetl zápis z první schůze vpsFree.cz a v plném rozsahu 
souhlasím s těmito ustanoveními

Datum podpisu:

František Kučera

Tomáš Srnka

Pavel Šnajdr
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