Schůze gakyilu 4.3. 2011 - Praha

1) transmise 19.3. 4,00 v gonpe 
Další den začíná v gonpě Kunye – tj. musí být uklizeno a vše připraveno (vyluxováno, umyté nádobí, odnesené zbytky z pudži.
Nutné odnést oltáž, připravit matrace, ručíníky prostěradla a studijní materiály.
Finální úklid proběhne v sobotu 19.3. po transmisi.

2) ling a rozpočet viz strana 2,3

3) zajištění tepla v lingu (zámrz vody, reatreaty,dřevo) 
Naplánována karmajóga na víkend 19.-20.3. Bude třeba postupně karmajogou přes léto nadělat dříví na příští zimu, aby stihlo vyschnout, udělá se taky provizorně dřevník. Zatím nouzovka – nákup dřevo-briket

4) lokální komunity a zisk z retreatů (pro veřejnost)
Lokální komunity, které pořádají retret pro veřejnost mohou požádat gakyil o možnost nechat část zisku z akce pro potřeby a rozvoj dané lokální komunity. Schvaluje se individuálně (i výše procent ze zisku, která zůstane doma)dle potřebonosti, aktuální fin. situace komunity atd. 

5) otázka vlastního profilu komunity na Facebooku
Vyřeší se s novým komunitním webem

6) novinky CZPC a schválení edičního plánu
reedice Videotransmise a Kolektivních praxí
Praxe v každodenním životě
Cyklus dne a noci
Dralyor
Esence tří výroků Garab Dordžeho
Longsal 6
Schváleno.
Proběhne inzerce, že se hledá někdo, kdo by mohl dělat korektury. V některých případech nákup služeb sazeče standarně komerčně.

7) Retreaty s učiteli 
Jantra Praha – koordinace Martin B.
Šest prostorů – Phendeling – organizačně zajistí Radim
Jnanadhakini – Enzo – Phendeling – koordinátor ???
SMS – Igor – Phendeling – 1.-9.10 (termin Igorem preferovaný) – domlouvá Honza, třeba zjistit, zda se neposunul retreat se CNN na Tenerife.

8) Pražská gonpa vs kunye – kuchyně  má být do 10.3. – Ivan Punchev, Pavel Rusinko

9) Darmashop 2011
Ceny textů určují žlutí, zatím nebyla schválena žádná paušální procentuální marže.
Věci pro nečleny musí být dražší min. o těch 20% kolik platíme za daň.
Struktura – navrženo Daliborem, Marek slíbil projít a dát k tomu feedback. Čím více katergorií tam bude, tím lépe, třeba naformulovat na začátku před spuštěním programu, až to poběží, tak už další kategorie přidávat nepůjde.

10) schválení posunutí dodání daňového přiznání - schváleno
12) Darovat nepoužívané bedny z gompy Lotusu? – Marek zjistí zda a za kolik by šlo beny prodat. Pokud míň než cca 500-100Kč, tak je darujeme.
13) Sprcháč z gompy do Lingu? – součást vybavení bytu, zanesen v inventarizici, kterou jsme dělali při podpisu smlouvy, možno odvézt jen v případě souhlasu majitele.
LING – plán prací, priority
1. Topení v hlavní budově
hotovo, vícepráce, které je nutné zaplatit pro chod topení
Náklady:  64 000 Kč – zaplaceno, následně ale Pepa dementoval, celá částka není navýšení té původně planované na topení  - tj. vícepráce navýšení kolik přesně? 7 – 9 tis.??
2. Přemístit vodárnu na plán.místo, 
Schváleno
Náklady: 3-4000kč (odhad)
3. Dokončit obkopání základů lingu a svodů vody mimo pozemek, 
Schváleno. (Dům se může jinak začít sesouvat, praskat (málo pravděpodobné), vlhnout (jisté)
Náklady: 60-80000Kč (možno snížit karmajogou, ale hodně z toho material) (odhad)
4. Nahodit fasádu na vých. a záp.straně, abychom mohli následně dokončit klempířské práce(okapy,parapety)
Schválena minimalistická varianta - je třeba zabránit zničení parapetů u prosklené stěny (západní),  možno zajistit nastřílením nové vrstvy therového papíru atp.
Náklady:  3-4000 kč
(Dále odhady - kvalitní fasáda od firmy se sanační omítkou cca 70-100tis, karmajogou nahozené za cca 20-30tis v nižší kvalitě/vesnický styl)
5. Dodělat kompletně kuchyň(výměna zásuvek, obklady, linka)
Schváleno udělat jen provizorní variantu – tak aby byla voda v kuchyni (teplá) – mělo by být do 10.000Kč
Comment: celá linka v délce 14bm se spotřebiči = hodně peněz, a navíc není zaatím potřeba...Varianta  brod: potřeba je moci si v létě uvařit + umýt nádobí, doporučil bych vzhledem k nízkým nákladům
Náklady: varianta s vodou a dlažky do 10 tis? (odhad), kompletní relaizace dle návrhu - odhad např .50-120tis?(odhad)
6. Udělat akci koupelna(2xsprcha+4WC+ 4xumyvadlo) kompletně tzn.zdivo,elektřina,obklady,podlahy,zař.předměty atd.
Zatím neschváleno která varianta – podle financí. 
Priorita - zprovoznění na léto ANO, kompletní dodělání NE  
Coment: Nejvíce diskutované téma, varianty
a) udělat koupelnu načisto a dle plánu - ale viz cena
Náklady: cena od firmy 543 834 Kč (na klíč). (stavební část: 286 777kč, teopenářské práce 33 712 kč, instalaterské práce 130 158kč, vzduchotechnika 28 546kč, Elektroinstalace 64 611kč, položky mám k dispozici)...Pepa by uměl něco snížit efektivností realizace, ale ne 50%...
b) workaround na léto:
dát nad obnažené trubky podlahu z OSB desek na trámky, znovu zbouchat zástěny z OSB, instalovat samostatný plastový sprchový kout  z gonpy + nějak sehnat použitý do rohu, přivést k tomu vodu teplou vodu, protáhnout teplou a stud. vodu do kuchyně, zavést vodu z bojlerů ke gekovi (= možnost vysprchovat u geka větší množství lidí, v kuchyni už leží trubky, budou se platit až budou připojeny - cca 6 tis)
Náklady: cca 15-30tis
Nevýhoda: nějaká část práce a peněz se v budoucnosti nepoužije (především OSB desky, příp. část rozvodů vody)
c) udělat část prací do úplného stavu, aby bylo přepoužitelné i v cílové variantě. Pepa analyzuj možnosti, Zadání za nás : musí fungovat alespoň 2WC a jeden sprchový kout, umyvadla... 
Pepa: potřebuje vědět kolik peněz jsme schopni na to uvolnit 
7. Dokončení výkopu zeminy pro základy dormitory
Návaznost na bod 8 – pokud bude nehrozí pokuta z CHKO (zjistí Radim) - odklad
Comment: dobré spojit s teréními úpravami (8) (material je třeba někam uložit -> na zbytek pozemku, jinak platby a starosti v budoucnosti)
Náklady: odhad 10-20 tis dle rozsahu prací (odhad), možno nacenit na jaře
8. Dokončení srovnání terénu a zakrytí sutiny (aby nebyl průšvich na chko a bylo místo na venkovní mandalu a kemp;-) Radim zjistí, zda hrozí pokuta a případně v jaké výši. Pokud únosné riziko a výše částky - odklad  
Náklady: 40-70tis (odhad), dle rozsahu prací, možno nacenit až na jaře
OPEN: 
a) výše pokuty / vs risknout to do příštího roku?
b) dalo by se rozdělit - co letos kvůli pokutě, co příští rok do krásna?
9. Udělat vrata do kotelny a dřevníku(zabezpečení a ochrana při požáru)
Comment: Priorita - NE, ohledně bezpečnosti bude GEKO, požár nutno řešit až při kolaudaci?
Náklady: nedisktutováno. Odhad - vrata této velikosti odhaduju na 10-30tis.
10. Kuchyně do bytu geka – schváleno – do 10 – 15.000 (??)


