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Zápis ze zasedání kolejní rady v Hradci Králové 

Přítomní: Daniel Herbolt, Jan Vosátka, Jan Král, Lukáš Otoupal,  Jakub Jeřábek, Robert Šrejma 

Nepřítomní: Aleš Ondřejíček 

Hosté: Alena Flégová (vedoucí 7. správy KaM), Tadeáš Pešek 

1) Zahájení a schválení programu: 

(a) Stížnosti na recepční 

(b) Kolárna a krádeže kol 

(c) Třídění odpadu 

(d) Investice peněz 

(e) Představení nového člena 

(f) Zvyšování bezpečnosti na koleji 

2) Předměty řešení 

a) Stížnosti na recepční 

I. Po několika stížnostech z řad studentů na chování zaměstnanců recepce 

byla studentům dána možnost zúčastnit se kolejní rady a prednést své 

stížnosti osobně konkrétním zaměstancům. Žádný student se této schůze 

nezúčastnil a ani neposlal žádnou stížnost na email (jak jsme všichni 

předpokládali), nebyly tedy vzneseny žadné argumenty pro další řešení 

této záležitosti. 

II. Zaměstanci plní své povinnosti a problém se dál řešit nebude. Své 

případné další stížnosti můžete řešit s dotyčným osobně. 

III. Pouze jsme poprosili vedoucí kolejí, zda by se zaměstnanci ke slušným 

studentům mohli chovat také slušně. 

b) Kolárna a krádeže kol 

I. Kolárny jsou na blocích A1, A4 a u menzy ve sklepě, kapacita jedné 

kolárny je pro cca 30 kol. 

II. Zřízení kamery před kolejemi  je nemožné z důvodu, že kolej nevlastní 

tento prostor. Muselo by se jednat s městskou radou, se kterou se již 

v minulosti neúspěšně jednalo. 

III. Další možnost zřízení stojanu na kola na zahradě, kde by případně 

kamera být mohla, se bude v budoucnu ještě projednávat. 

IV. Studentům je doporučeno používat bytelnější zabezpečení kol a 

nenechávat odnímatelné části konstrucke na kole. 

V. V minulém roce byla nahlášena 3 ukradená kola. 

VI. V nasledujícich dnech se bude vyvěšovat na dveře kolárny papír, 

upozorňující majitele nepojízdných kol, která zbytečně zabírají místo 

v kolarně, aby je vlastníci odstanili. Tato kola budou pak odstaněna  
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a přemístěna do venkovních stojanů, aby se mohlo více “pojízdných“ kol 

vejít do kolárny. 

a) Třídění odpadu 

I. Tento problém se již na radě probíral minulý rok.  

II. Pytle, které měly sloužit ke třídění odpadu, studenti použivali pro běžný 

odpad, a tak se od této možnosti upustilo. 

III. Zvony na plast (2) jsou ve dvoru u zadního vchodu a zvon na sklo je ve 

dvoru u bloku A3. 

d) Investice peněz 

I. Koleje nemohou poskytnout na rekonsrukce mnoho peněz . Každoroční 

rozpočet na rekonstrukce se téměř celý použije na rekonstrukci 

sociálních zařízení, doplňování hasících přístrojů a naléhavé opravy. 

II. Z rozpočtu na tento rok se budou rekonstruovat další socialní zařízení. 

III. Mezi studenty na Facebooku byla zahájena anketa, ve které mohou 

hlasovat pro vybavení, které by si přáli na pokoji vyměnit za nové. Pro 

tuto investici bude použito až 500 000 Kč, pokud nebude urgentntnější 

záležitost k řešení. 

e) Představení nového člena 

I. V doplňujících volbách, které se konaly ve dnech 22.10 a 23.10.13 , byl 

zvolen nový člen KR Robert Šrejma. 

II. Vyhrál s počtem hlasů 44, jeho protikandidát Michal Kiedroň získal 39 

hlasů. 

III. Odstupující  člen - Jakub Kříž opustil funkci kvůli změně bydení.  

f) Zvyšování bezpečnosti na koleji 

I. V Praze se jednalo o další možnosti, která by měla zvýšit bezpečnost na 

kolejích a zamezení příchodu cizích osob.  Jednalo by se o turnikety, 

které by stály před vchodem do koleje a každý vstupujicí by tímto 

turniketem musel projít a prokázat (ISIC), že na koleji bydlí. Bude se s tím 

začínat na 2 pražských kolejích, zda se to dostane i k nám do Hradce se 

nejspíše dovíme na dalším grémiu předsedů kolejních rad. 

II. Výtka ke studentům, kteří  pouští  studenty čekající přede dveřmi  

nemající ISIC. Studenti přijdou k čidlu směrem od recepce a tím tak 

otevřou zavřené dveře. Pokud dotyčnou osobu neznáte – NEDĚLAT (od 

toho jsou tam vrátní z recepce) !!! 

 

zapsal: Jan Vosátka (místopředseda kolejní rady) 

Daniel Herbolt 

předseda kolejní rady v Hradci Králové 


