Kolej Hvězda

Zápis ze zasedání kolejní rady ze dne 16. 6. 2015
Přítomní členové KR: David Frič (předseda), Tomáš Faltín (místopředseda), Michaela Jančíková,
Šimon Žďárský, Karolína Janků
Hosté: Miloš Titzenthaler (vedoucí koleje Hvězda)
Místo konání: konferenční místnost (2/117), kolej Hvězda, Praha
Program
1.
2.
3.
4.
5.

Stěhování a financování posilovny
Rezervace pokojů
Rušení nočního klidu studenty Erasmu
Sklad za 1. blokem
Různé

(Program schůze byl jednohlasně schválen)
Stěhování posilovny
Kolejní radě byla přislíbena finanční kompenzace za natáčení seriálu ČT (viz zápis z jednání KR
ze dne 27. 3. 2015) na provoz posilovny. Vedoucí útvaru ubytování KaM p. Hurdová věnovala tyto
prostředky na stěhování posilovny, konkrétně na novou podlahu, což je ale záměr vedoucího koleje
a KR tak nemůže tyto prostředky investovat do provozu posilovny. Vedoucí koleje pan Titzenthaler
ujistil KR, že s tímto rozhodnutím nemá nic společného a že peníze na stěhování posilovny mu
ředitelství KaM z rozpočtu poskytnout nemohlo/nechtělo, když o ně původně žádal.
Pan vedoucí se domluví se sl. Janků na schůzi ohledně nových prostor posilovny.
Šimon Žďárský chtěl nahlédnout do vyúčtování posilovny zpětně za minulé semestry. Pan vedoucí
sdělil, že k tomu nemá žádné podklady a p. Žďárskému na stejnou žádost akorát prostřednictvím
emailu neodpověděla ani p. Hurdová. Karolína Janků nabídla, že se ohledně této záležitosti spojí
s bývalou vedoucí koleje paní Zapadlíkovou. Šimon Žďárský nechápal, jak je možné, aby veřejná
instituce jako je studentská kolej neměla k dispozici vyúčtování třeba právě posilovny a v případě
neobjasnění zvažuje oslovit orgány činné v trestném řízení.
Rezervace pokojů
David Frič oznámil vedoucímu koleje, že jsou s Tomášem Faltínem opět připraveni poskytnout
studentům rezervační systém pokojů (nebo-li systém zámluv pokojů). Ten by byl spuštěn přibližně
začátkem srpna (dle časových možností Tomáše Faltína a Ladislava Lásky, který systém spravuje).
S ubytovací kanceláří je KR v kontaktu a spolupracuje s ní na úspěšném provedení zámluv. Pan
Titzenthaler to vzal na vědomí.
Rušení nočního klidu studenty Erasmu
KR obdržela další stížnost na rušení nočního klidu studenty Erasmu na druhém bloku. Vzhledem
k tomu, že v nejbližších dnech se mají vracet domů, nemělo by význam udělovat nějaká opatření, na
čemž se shodli všichni členové KR i vedoucí koleje.
Vzhledem k opakujícím se problémům se ale KR rozhodla situaci hned na začátku příštího
semestru řešit s příslušným orgánem UK.

Sklad za 1. blokem
V minulých dnech došlo po delší době opět k rušení nočního klidu od skladu stavebního materiálu
za 1. blokem. Sklad, jak se KR mylně domnívala, není firmy Pragis, nicméně Karolína Janků se
domluvila na schůzi s majitelem pozemku, kterému objasní naši situaci a požádá ho o zjednání
pořádku.
Různé
KR nakonec nehlasovala o svém stanovisku k případnému natáčení studentského filmu na koleji
Hvězda (viz zápis z jednání KR ze dne 11. 5. 2015), protože se chtěla rozhodovat na základě
vysvětlení situace ohledně natáčení seriálu ČT, které od paní Hurdové z útvaru pro ubytování
ředitelství KaM dostala pozdě.
Vedoucí koleje pan Titzenthaler informoval KR, že hospoda má zájemce, kteří projevili záměr
obnovit její provoz. V nejbližších dnech se s nimi má sejít a ukázat jim prostory restauračního
zařízení.
Vzhledem k tomu, že KR včas nevyhlásila volby do nové KR a Grémium PKR se již delší dobu
není schopné sejít, není zatím jasné, kdy se uskuteční volby do nové KR koleje Hvězda. David Frič
požádá Grémium PKR o vyhlášení voleb na nejbližší schůzi, nebo per-rollam.
Protože tato schůze byla poslední v tomto volebním období současné KR, David Frič za všechny
členy poděkoval panu vedoucímu za spolupráci.

