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Kolejní rada Koleje Švehlova 

ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ 

Datum a čas konání:  20.3.2017 

Místo konání:  v místnosti Klubu koleje Švehlova 

Přítomní členové:  Alena Plevová (předsedkyně), Dominik Škrabal (místopředseda), 

Vlastimil Nesnídal, Karol Palatinus, Michal Kristen 

Hosté:                   

Program zasedání:   1) Rezignace Jana Kukly na post člena KR koleje Švehlova  

   2) Problémový spolubydlící 

   3) Rušení nočního klidu na 5 SK  

   4) Udělení výstrahy studentce z 657 

   5) Události v posilovně dne 8.3.2017 

   6) Knihovna 

   7) Kryt civilní obrany 

   8) Výkaly ve sprchách a ve společných prostorách 

   9) Fotokomora 

   10) Dance4Water – klavír, povolení akce v prostorách koleje Švehlova 

   11) Sklad prádla 

                 
Zapisovatel: Alena Plevová 

Průběh Zasedání: 

Zasedání bylo zahájeno v 18:07.  

A. Plevová předložila program zasedání. Návrh programu zasedání byl schválen tichým souhlasem. 

1. Rezignace Jana Kukly na post člena KR koleje Švehlova 

Kolejní rada (dále jen KR) obdržela dokument s rezignací pana J.Kukly na post člena KR. KR 

jeho rezignaci přijala. Jeho místo zaujal pan M.Kristen (první náhradník). KR gratuluje 

M.Kristenovi. 
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2. Problémový spolubydlící z 5NK 

Kolejní rada projednávala stížnost na studenta z 5 NK. Student nerespektuje své spolubydlící, 

opakovaně úmyslně ruší noční klid, projevuje zálibu ve zbraních, vyrušuje ve studovnách, či si 

bez dovolení půjčuje a nevrací věci ze studoven a kuchyněk. Kolejní rada spolu s paní 

Benákovou si studenta předvolá. 

Usnesení 6/2017: 

Kolejní rada se usnesla, že chování ubytovaného studenta je netolerantní a nevhodné a 

navrhuje odstoupení od ubytovací smlouvy dle Čl.17 odst.5 písm. b) pro hrubé porušení 

dobrých mravů. Na návrh p. Mgr. M.Hurdové (Vedoucí útvaru ubytovacích služeb) mu bude 

navrhnuto přestěhování se na jinou kolej. 

Hlasování: 5-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

 

3. Rušení nočního klidu na 5SK 

Kolejní rada se zabývala hromadnou stížností podanou na studenty bydlící na 5 SK. Důvodem ke 

stížnosti je pořádání pokojových party, rušení nočního klidu, pořádání akcí ve společných prostorách. 

KR spolu s p. Benákovou si studenty předvolá. KR i vedení koleje se domnívají, že vše vyřeší dohodou. 

V případě opakovaných stížností navrhne KR výstrahy ubytovaným studentům rušícím opakovaně 

noční klid.  

 

4. Udělení výstrahy studentce z 657 

A.Plevová informovala o tom, že na návrh pí. Benákové podpořila jménem KR udělení výstrahy 

studentce bydlící na pokoji 657. Studentka znečistila a znehodnotila dvoulůžkový pokoj natolik, že 

znemožnila bydlení zde jiným studentkám. Nebylo to poprvé, co byla dotyčná studentka na tento 

problém upozorněna.  

 

5. Události v posilovně dne 8.3.2017 

KR se zabývala událostmi ze dne 8.3.2017. Jednalo se o vpuštění externisty do prostoru kolejí, 

prostoru posilovny a zcizení klíčů od posilovny. KR obdržela výpovědi svědků události a bude k nim 

přihlížet při řešení této situace. Student, který se zmíněného jednání dopustil, byl předvolán.  

Usnesení 7/2017: 

Kolejní rada se s přihlédnutím k výpovědím svědků a správce posilovny usnesla na udělení výstrahy.  

Hlasování: 5-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
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Usnesení 8/2017: 

Kolejní rada se na podnět p. Benákové usnesla dát studentovi k úhradě výměnu vložky zámku od 

posilovny.  

Hlasování: 4-0-1 (pro-proti-zdržel se) 

 

6. Knihovna  

V.Nesnídal informoval o vyklizení a uzamčení místnosti budoucí knihovny. Dále informoval o 

tom, že se zde momentálně nachází cca 400 ks knih. V knihovně bude možné najít velké 

množství žánrů – sci-fi, poezie, učebnice, fantasy, historické romány atd. Následně předestřel 

možnost, že v případě zájmu studenta v místnosti knihovny dále studovat, je možné stát se 

pověřenou osobou a mít možnost půjčit si klíče na vrátnici a docházet sem za předpokladu, 

že určitá část doby jeho studia bude vyhrazena k půjčování knih ostatním ubytovaným. 

 

7. Kryt civilní obrany  

V.Nesnídal a A.Plevová uvedli, že dnes mluvili s p. Benákovou na téma prohlídky krytu civilní 

obrany. Ta uvedla, že klíče jsou k dispozici a je možné se domluvit na konkrétním termínu, 

nejdříve však za 14 dní. Přítomní se shodli, že v případě, že zde na koleji je někdo, kdo se o 

tuto tématiku zajímá a rád by se účastnil prohlídky v roli průvodce, bude jeho snaha vřele 

vítána. 

 

8. Výkaly ve sprchách a ve společných prostorách 

KR byla informována vedoucí koleje o nálezu lidských výkalů se sprchách na 4 NK. Přítomní 

se shodli, že toto jednání je ostudné, nicméně dopátrat a potrestat viníka bude nejspíše 

nemožné.  

 

9. Fotokomora 

A.Plevová informovala, že fotokomora je momentálně zavřená. Jeden z údržbářů se nabídl, 

že tuto místnost zrekonstruuje. Do doby dokončení rekonstrukce bude fotokomora mimo 

provoz. Poté bude KR nejspíše hledat nového správce. O kandidátech, způsobu volby 

správce, novém řádu a způsobu půjčování klíčů se bude ještě jednat. 

 

10. Dance4Water – klavír, povolení akce v prostorách koleje Švehlova 

KR byla informována, že během hodin tance pořádanými v prostorách bývalé menzy spolkem 
D4W se opakovaně používá klavír jako odkládací místo pro svršky účastníků. Tento klavír je 



Zasedání KR Švehlova, 20.3.2017  

Stránka 4 z 4 
 

nově naladěn a aktivně využíván ubytovanými a je zcela nepřípustné, aby se toto zacházení 
opakovalo. KR bude kontaktovat spolek D4W a vyrozumí jej o tom, že toto jednání nebude 
tolerováno a bude pokutováno, aby se zamezilo opakování se. 

 

Usnesení 9/2017: 

KR se usnesla, že odkládání svršků na klavír je nepřípustné a v případě, že spolek D4W 
nezajistí, aby se to neopakovalo, a svršky budou i nadále pohozeny na klavíru, bude spolek 
D4W pokutován částkou 500Kč.  

Hlasování: 5-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

Spolek D4W zažádal o povolení jednorázové akce v prostorách bývalé menzy dne 25.3.2017.  

Usnesení 10/2017: 

Kolejní rada se usnesla, že akci pořádanou spolkem D4W dne 25.3.2017 v prostorách bývalé 

menzy povoluje za předpokladu splnění následujících podmínek: Spolek uhradí hodinovou 

sazbu ve výši 50Kč spojenou s využíváním prostor kolejí.  

Hlasování: 5-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

 

10) Sklad prádla 

A.Plevová informovala, že dnes, tj. 20.3.2017 začalo školení p. Čejková dole ve skladu. Od 

příštího týdne zde bude p. Čejková natrvalo a sklad bude zase zcela funkční.  

 

Zasedání skončilo v 18:57.  

 


