Zápis ze zasedání Kolejní rady Hvězda ze dne 9. 3. 2016
Přítomní členové KR: Karel Světnička (místopředseda), Karolína Janků, Lukáš Blažej, Štefan Tóth
Omluvení členové KR: David Frič (předseda)
Hosté: Jitka Čádová (vedoucí koleje)
Místo konání: konferenční místnost (2/117), kolej Hvězda, Praha
Zapsal: Štefan Tóth
Program
1) Provozní řády
2) Restaurace, klub
3) Neodpovídání na dotazy studentů na email koleje
4) Prodej pečiva na vrátnicích
5) Rozcestník
6) Různé
Program schůze byl jednomyslně schválen.
1. Provozní řády
Vedoucí koleje Jitka Čádová chce aktualizovat řády jednotlivých místností poskytovaných v rámci
služeb koleje Hvězda. Požádala KR o projednání a schválení jejich nového znění. KR se s návrhy
vedoucí koleje seznámila a své připomínky vznesla v rámci projednávání každého z řádů.
Prádelny
KR navrhla zrušení časového omezení praní od 23. hodiny, jelikož nové pračky již nejsou tolik
hlučné a také s ohledem na přetíženost prádelen. Vedoucí koleje Jitka Čádová s návrhem souhlasila.
V případě stížností bude omezení opět zavedeno.
KR přistoupila v tomto bodě k hlasování návrhu na usnesení v tomto znění: KR schvaluje návrh
Provozního řádu prádelny předložený vedoucí koleje se zrušením omezení praní po 23. hodině.
(pro-proti-zdržel se) 4-0-0
Návrh byl přijat jako usnesení KR č. 1/2016
Kufrárna
Správce kufrárny David Frič požádal KR o zapracování návrhu na stanovení maximální poplatku
za využití kufrárny ve výši 200 Kč. KR a vedoucí koleje Jitka Čádová s návrhem souhlasily.
KR přistoupila v tomto bodě k hlasování návrhu na usnesení v tomto znění: KR schvaluje návrh
Provozního řádu kufrárny předložený vedoucí koleje se stanovením maximální poplatku za využití
kufrárny ve výši 200 Kč.
(pro-proti-zdržel se) 4-0-0
Návrh byl přijat jako usnesení KR č. 2/2016
Herní místnost
KR přistoupila v tomto bodě k hlasování návrhu na usnesení v tomto znění: KR schvaluje návrh
Provozního řádu herní místnosti předložený vedoucí koleje.
(pro-proti-zdržel se) 4-0-0
Návrh byl přijat jako usnesení KR č. 3/2016

Cvičební místnost
KR rozporovala návrh na zavedení poplatku 100 Kč za využití cvičební místnosti. Vedoucí koleje
vysvětlila, že tento poplatek je nutný vybírat v případě, že je cvičební místnost využívána pro
komerční účely.
KR přistoupila v tomto bodě k hlasování návrhu na usnesení v tomto znění: KR schvaluje návrh
Provozního řádu cvičební místnosti předložený vedoucí koleje s podmínkou, aby bylo výslovně
uvedeno, že poplatek 100 Kč se vztahuje pouze na komerční využití cvičební místnosti.
(pro-proti-zdržel se) 4-0-0
Návrh byl přijat jako usnesení KR č. 4/2016
Kolárna
KR navrhla k bodu 6 „Kolárna nemůže být využívána pro jiné účely než k ukládání jízdních kol.“
doplnit slova „, nebo koloběžek, či jednokolek.“ Vedoucí koleje s návrhem souhlasila.
KR přistoupila v tomto bodě k hlasování návrhu na usnesení v tomto znění: KR schvaluje návrh
Provozního řádu kolárny předložený vedoucí koleje s doplněním dodatku „, nebo koloběžek, či
jednokolek.“ k bodu 6.
(pro-proti-zdržel se) 4-0-0
Návrh byl přijat jako usnesení KR č. 5/2016
Studovna
KR přistoupila v tomto bodě k hlasování návrhu na usnesení v tomto znění: KR schvaluje návrh
Provozního řádu herní místnosti předložený vedoucí koleje.
(pro-proti-zdržel se) 4-0-0
Návrh byl přijat jako usnesení KR č. 6/2016
Dětské hřiště
Řád dětského hřiště připomínkovala za manželskou kolej Michaela Jančíková. KR měla
připomínky k nepořádku. Zaměstnanci koleje prý problémy hlásí a řeší v rámci možností. Vedení
koleje se bude se snažit vyvarovat příštím vzniklým problémům.
KR přistoupila v tomto bodě k hlasování návrhu na usnesení v tomto znění: KR schvaluje návrh
Provozního řádu herní místnosti předložený vedoucí koleje.
(pro-proti-zdržel se) 4-0-0
Návrh byl přijat jako usnesení KR č. 7/2016
Posilovna
Zůstává v platnosti provozní řád schválený na zasedání KR 27. 3. 2015.
2. Restaurace, klub
Na restauraci i klub jsou momentálně vypsána výběrová řízení, shání se zájemci. Původní zájemce
o restauraci od záměru upustil. Cena pronájmu musí být podle předpisů obvyklá v místě, kde se
prostory nacházejí.
3. Neodpovídání na dotazy studentů na email koleje
KR obdržela již několik dotazů, které prý studenti (většinou cizinci) předtím zaslali na email
koleje Hvězda, ale neobdrželi žádnou odpověď. Dotazy studentů na adresu
kolej.hvezda@kam.cuni.cz se nově přeposílají i vedoucí koleje, takže nyní již bude mít přehled,

jaké dotazy přišly a zda na ně bylo odpovězeno. Vedoucí koleje Jitka Čádová se za problémy s
komunikací omluvila a bude naléhat, aby k tomu již nedocházelo. Kolej nyní i z těchto důvodů platí
brigádníka (studenta), který pomáhá s tlumočením a překládáním.
4. Prodej pečiva na vrátnicích
David Frič navrhnul prostřednictvím přítomných členů KR prodej pečiva na vrátnicích v ranních
hodinách, což by alespoň z části vynahradilo provoz večerky. Podle vedoucí koleje Jitky Čádové je
potřeba upřesnit návrh, zjistit potenciálního dodavatele. Karel Světnička také upozornil na případné
problémy s hygienickými normami. Z hlediska běžného provozu koleje je podle něj nereálné, aby to
zajišťovali vrátní, protože pro manipulaci s nebalenými potravinami jsou speciální hygienické
předpisy.
5. Rozcestník
KR navrhla umístění rozcestníku se základními místními informacemi nedaleko dětského hřiště.
Vedoucí koleje s návrhem souhlasila.
6. Různé
Vedoucí koleje Jitka Čádová informovala KR, že v době letních prázdnin (od 2.7.2016 do
4.9.2016) bude uzavřen blok 3.
Vedoucí koleje Jitka Čádová sdělila KR, že si studenti mohou v případě zájmu svůj pokoj
vymalovat a k dispozici bude bílá barva a malířské potřeby zbytek už je na vlastní náklady. V
případě zájmu o vymalování pokoje jinou než bílou barvou je nutné návrh konzultovat s vedením
koleje.
Vedoucí koleje Jitka Čádová plánuje v nejbližší době rozlepit výstrahy o zákazu kouření u schodů
a na chodbách. Místa určené pro kouření zůstávají společné balkóny, kuřárna a prostory před vstupy
do koleje.
Vedoucí koleje Jitka Čádová informovala KR, že hygienická stanice nepotvrdila její obavy o
závažnosti výskytu koček před kolejí a tudíž opustila ze svého záměru je předat chovné stanici.
KR řešila kolo u vstupu na buňky 3. bloku. Výzva majiteli na FB koleje Hvězda k odstranění kola,
příp. jeho přesunutí do kolárny.
Dotaz na možnost umístění kontejneru na biodpad. Kontejner bude umístěn ke koleji na zkoušku,
hradit ho bude firma zpracovávající bioodpad. Trvalé zachování bude záležet na tom, kolik
ubytovaných ho využije.
Karel Světnička upozornil, že bod 5 z minulého zápisu zasedání KR je podle něj zmatečný,
protože poslední veta popisu projednávaného problému je v rozporu s obsahem textu celého bodu.
Karel Světnička požádal vedení koleje o nalezení právní normy, podle které by nová smlouva o
ubytování rušila prohřešky předchozí smlouvy o ubytování, což ve smlouvě není uvedeno.
Nezákonný výklad o rušení předchozích důvodů k opatřením proti porušení vnitřních předpisů by
podle Karla Světničky znamenal třeba i to, že předchozí dluhy se novou smlouvou ruší. Žádá
problém prověřit na Grémiu PKR a vznést dotaz na ředitelství KaM. Dle Lukáše Blažeje je takový
dotaz zbytečný, neboť na základě porušení předchozí smlouvy nelze vyvozovat sankce, pokud již
byla uzavřena nová smlouva.
Termín dalšího zasedání
Kolejní rada odsouhlasila, že další schůze se bude konat ve středu 30. 3. 2016 od 10:00 v
konferenční místnosti (2/117).

