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Kolejní rada Koleje Švehlova 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 

Datum a čas konání:  4. leden 2017, 18.00 hodin 

Místo konání:  Kolej Švehlova 

Přítomní členové:  Jan Kukla (předseda), Dominik Škrabal (místopředseda), Alena Plevová, Karol 

Palatinus, Vlastimil Nesnídal 

Hosté:                  

Program zasedání:   1. Knihovna koleje Švehlovy  
 2. Posilovna 
 3. Sušičky 
 4. Rezignace předsedy KR 
          
                 
Zapisovatel: Jan Kukla 

Průběh Zasedání:  

J. Kukla předložil program zasedání. Návrh programu zasedání byl schválen tichým souhlasem. 

1. Knihovna koleje Švehlovy 

V.Nesnídal informoval, že od vedení koleje dostal nabídku volné místnosti v 6. patře staré části 

koleje, kterou bude nutné nejprve prohlédnout. Dále přislíbil, že do konce ledna připraví výpůjční řád 

nově vznikající knihovny. J.Kukla k tématu dodal, že by bylo vhodné vytvořit i organizační řád. 

2. Posilovna 

J.Kukla se dotázal K.Palatina, jakožto správce posilovny, zda jsou plánovány nějaké nové nákupy, či 

změny v prostorách posilovny. K.Palatinus odpověděl, že posilovna je v tuto chvíli na svém maximu 

z hlediska prostoru. Tedy nové nákupy jsou možné vždy kus za kus. Jinak řečeno se vždy nahrazuje 

starý stroj za nový a kvalitativně lepší. Obměny se dočkala bench lavice. Do budoucna se zatím 

uvažuje v prostorách aerobic místnosti zbudovat „work-outové“ hřiště, ale jde zatím jen o nápad. 

J.Kukla ocenil nákup nové lavice a poděkoval K.Palatinovi za informace. 

3. Sušičky 

J.Kukla informoval, že p. Benáková zanesla sušičky do plánů na tento rok a počítá s jejich nákupem. 

Nicméně plán musí být nejprve schválen ředitelstvím KaM, což bývá někdy ke konci prvního kvartálu. 

Dále informoval, že nákup by měl být do 30 tis. bez DPH, aby nebylo nutné provádět výběrové řízení, 

které by proces ještě prodloužilo. J.Kukla už dříve v roce 2016 provedl průzkum trhu a po konzultaci 

s A.Plevovou vybrali sušičky značky Beko (model: BEKO DPU 7380 X). Tento model měl dle hodnocení 

dTestu nejlepší poměr cena/výkon. Umožňuje nastavit relativně krátké programy a je poměrně 

„friendly user“. Zároveň by bylo možné jednu pořídit za 14 990Kč, čímž by byl splněn limit 30 tis. při 

koupi dvou kusů. 
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4. Rezignace předsedy KR 

J.Kukla oznámil, že k 31.1.2017 rezignuje na post předsedy KR a bude potřeba zvolit nového 

předsedu. Proto navrhuje termín příštího zasedání na 31.1.2017, kdy by došlo k volbě nového 

předsedy. 

Zasedání skončilo v 18:30. 


