Kolej Hvězda

Zápis ze zasedání kolejní rady ze dne 20. 10. 2014
Přítomní členové KR: David Frič, Michaela Jančíková, Tomáš Faltín, Karolína Janků, Šimon
Ţďárský
Omluveni: Hosté: Místo konání: konferenční místnost (2/117), kolej Hvězda, Praha
Program
1.
2.
3.
4.

Přivítání nových členů KR
Volba předsedy kolejní rady
Posilovna
Večerka

(Program schůze byl jednohlasně schválen)
1. Přivítání nových členů KR
Noví členové zvoleni při doplňovacích volbách (16. a 17. 10. - protokol o volbách v příloze),
Karolína Janků a Šimon Ţďárský, byli přivítáni do kolektivu KR. Tomáš Faltín přidá jejich
emailové adresy do konverzace na oficiálním emailovém účtu KR Hvězda.
2. Volba předsedy Kolejní rady Hvězda
Jelikoţ dosavodní předseda KR Pavel Moravec ukončil svůj pobyt na koleji Hvězda, proběhla
volba nového předsedy KR. Na pozici byl navrţen dosavadní místopředseda David Frič.
Hlasování o obsazení postu předsedy KR Hvězda Davidem Fričem:
(pro-proti-zdržel se) 4-0-1
O uvolněnou pozici místopředsedy zatím nikdo neusiloval. Volba místopředsedy se tedy přesouvá
na další schůzi.
3. Posilovna
Správkyně posilovny Karolína Janků informovala KR o stavu posilovny a průběhu registrace pro
tento semestr. V prvním termínu registrace se přihlásilo neobvykle mnoho lidí, dá se tedy očekávat,
ţe nápor na stroje bude větší neţ minulý rok, přičemţ některé stroje nezvládaly nápor ani v
minulém roce. Podle Karolíny Janků i Šimona Ţďárského a Michaely Jančíkové, kteří posilovnu
pouţívají, by bylo vhodné pořídit některé nové stroje, protoţe některé současné stroje (např. běhací
pás) jsou určené na domácí pouţití a nejsou vyrobeny na takový nápor, jaký se dá očekávat.
Uţivatelé se ke strojům kaţdopádně budou muset chovat tak, aby nezpůsobovali jejich poškození,
nebo zbytečně a neadekvátně nezvyšovali jejich opotřebení.
KR se také shodla, ţe jako orgán spravující posilovnu chce mít větší dohled nad financemi, které
se za registraci vyberou.
Karolína Janků oznámila, ţe ve funkci údrţbáře posilovny skončil Jan Korb a navrhla na tuto
pozici Šimona Ţďárského.
Hlasování o přijetí Šimona Ţďárského na funkci údrţbáře posilovny:
(pro-proti-zdržel se) 5-0-0

4. Večerka
KR se prostřednictvím emailu spojila s paní Barbarou Timkovou, která chce na naší koleji zřídit
večerku. Paní B. Timková ujistila KR, ţe převzala prostory po firmě Pe3ny net v přízemí 1. bloku a
probíhají přípravy pro zřízení večerky. Pokud získá veškerá povolení pro provoz, dá se očekávat
spuštění provozu koncem listopadu.
Odsouhlasení termínu další schůze
Kolejní rada se dohodla, ţe další schůze se bude konat ve středu 29. 10. 2014 ve 14:30 v
konferenční místnosti (2/117).

Příloha
Volební protokol – doplňovací volby do Kolejní rady koleje Hvězda, Praha
Datum konání voleb: 16. 10. a 17. 10. 2014
Počet oprávněných voličů: 1005
Počet vydaných hlasovacích lístků: 13
Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 13
Počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků: 0
Pořadí jednotlivých kandidátů podle počtu obdrţených hlasů:
1. Karolína Janků – 9 hlasů
2. Šimon Žďárský – 8 hlasů

Volební komise byla poučena o moţnosti podání stíţnosti dle čl. 8 odst. 11. volebního řádu

V Praze dne 20. 10. 2014

David Frič
(předseda volební komise)

Tomáš Faltín

Michaela Jančíková

