Zápis z mimořádného zasedání KR Hvězda dne 18. 1. 2017
Přítomní členové KR: Karolína Janků, Jiří Vorobel, Štefan Tóth
Hosté: vedoucí Koleje Hvězda PaedDr. Jitka Čádová, ubytovaná Karyna Kryvytská, ubytovaná Adéla
Křížová
Místo konání: 2.blok, přízemí,místnost č.8, Kolej Hvězda, Praha 6
Zapsala: Karolína Janků

Program byl jednomyslně schválen takto:

1.
2.
3.
4.

Řešení vzájemných stížností slečny Křížové a slečny Kryvytské
Podnět ohledně rušení nočního klidu na 2.bloku
Návrh správce posilovny na zavedení měsíčního vstupu do posilovny za 200 Kč
Projednání nového návrhu zápisu z mimořádné schůze kolejní rady ze dne 8.11.2016

Následně kolejní rada přistoupila k hlasování dle čl. 3 odst. 4 Jednacího řádu kolejních rad
vysokoškolských kolejí Univerzity Karlovy v Praze a přijala jednomyslně následující usnesení:
1/2017 Kolejní rada se usnesla, že část zasedání, při kterém bude projednáván bod č.1
schváleného programu, bude veřejnosti nepřístupný.
(pro: Janků, Vorobel, Tóth)

1. Řešení vzájemných stížností slečny Křížové a slečny Kryvytské
Kolejní rada i vedoucí Koleje Hvězda PaedDr. Jitka Čádová přijali již několik vzájemných stížností
studentek Karyny Kryvytské a Adély Křížové. Jednalo se o stížnosti (jak na slečnu Křížovou od
slečny Kryvytské, tak i na slečnu Kryvytskou od slečny Křížové), které odpovídaly porušování
Ubytovacího řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy, dle článku 1 odstavce 3.
Po důkladném analýze celé situace a po individuálním pohovoru s oběma stěžovatelkami, přijala
kolejní rada následující usnesení:
2/2017: Kolejní rada navrhuje udělení výstrahy slečně Kryvytské i slečně Křížové, aby nadále
nedocházelo k narušování pořádku, nebo klidu v koleji a aby žádná z osob ubytovaných na
koleji nebyla omezována ve svých právech nebo svobodách ve smyslu článku 1 odstavce 3
Ubytovacího řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy.
(pro: Janků, Vorobel, Tóth)

2. Podnět ohledně rušení nočního klidu na 2.bloku
Kolejní rada se zabývala písemnou stížnosti, zaslanou na její email, ohledně rušení nočního klidu
na 2.bloku. Na základě zaslaných informací od stěžovatele a po jejich důkladném projednání KR
přijala následující usnesení:
3/2017: Kolejní rada bude uvedené rušení nočního klidu řešit domluvou. V případě, že nedojde
k nápravě situace, tak bude věc znovu projednávána.
(pro: Janků, Vorobel, Tóth)

3. Návrh správce posilovny na zavedení měsíčního vstupu do posilovny za 200 Kč
Správce posilovny Lukáš Kasala poprosil kolejní radu o projednání možnosti zavést měsíční
poplatek pro vstup do posilovny, který by činil 200 Kč. Doposud se vstup kupoval pouze
celoročně, semestrálně, nebo v rámci určitých časových úseků, dle čehož se odvíjela částka.
Kolejní rada po projednání přijala následující usnesení:
4/2017: Kolejní rada souhlasí se zavedením měsíčního polatku 200 Kč pro vstup do posilovny s
platností od 1.2.2017.
(pro: Janků, Vorobel, Tóth)

4. Projednání nového návrhu zápisu z mimořádné schůze ze dne 8.11.2016
Jelikož se na schůzi KR dne 19.12.2016 kolejní rada usnesla, že bude vyhotoven a předložen nový
zápis z mimořádné schůze dne 8.11.2016, tak se projednával jeho nový návrh, který byl členům
KR předem zaslán na email od Karolíny Janků (viz. příloha).
Po projednání přijala kolejní rada následující usnesení:
5/2017: Kolejní rada souhlasí s předloženým novým návrhem zápisu z mimořádné schůze KR ze
dne 8.11.2016.
(pro: Janků, Vorobel, Tóth)

