
Zasedání KR Švehlova 6.1.2020 

 

Kolejní rada Švehlova 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 

 

Datum a čas konání: 6.1. 2020, 20:00 

Místo konání: klub koleje Švehlova 

 

Přítomní členové: Kateřina Junáková, Pavel Sojka, Lukáš Krunčík, 

Martin Lekeš, Robert Jurčo, Martin Murin, Tomáš Vočka, Radka 

Křížová, Adam Vykouk 

Hosté: Martin Mareš (předseda Grémia) 

Mgr. Miroslava Hurdová (vedoucí útvaru ubytovacích služeb) 

Zapisovatel: Radka Křížová 

 

Zasedání bylo zahájeno ve 20:00. 

Kateřina Junáková předložila program zasedání. Návrh programu zasedání byl 

schválen tichým souhlasem. 

 

Body ustavující schůze  

1. Volba předsedy (tajné hlasování) 

2. Formulovat funkci rady (Co jako rada chceme a o co se snažíme) 

3. Rozdělení práce + správcování 

4. Výplata volební komise - smlouva 

5. E-mail č.2 

6. Domluva komunikace KR - vyhovuje fb chat? 



7. Schůze v hotelu Kristal s kvestorem a Grémiem (Zeptat se Martina 

Mareše) 

8. Informovanost studentů (Kolejní nástěnky + Vyvěšování oficiálních             

oznamů Švehlovy koleje na FB koleje Švehlova - Info paní                   

Benáková / Hurdová + webové stránky?) 

9. Prohlídka koleje (Pro KR + do budoucna pro ostatní studenty) 

10.Knihovna (Antikvariáty) 

11. Kolejní klub (Oprava, matrace) 

12. Filmové večery 

13. Fotokomora - důkladnější úklid, nápady na financování? 

14. Kolejní žehlička a prkno (Máme prkno a žehličku. Půjčovat za                     

10Kč? Kupovat destilovanou vodu?) 

15. Jak je to s prostorem divadla? Můžeme v něm něco podnikat?                       

Kontaktujeme je? 

16. Další organizační návrhy/inspirace/nápady? 

Usnesení 1/2021 

Proběhlo tajné hlasování předsedy a místopředsedy kolejní rady. 

Nominace na předsedu - Kateřina Junáková. 

Nominace na místopředsedu - Pavel Sojka.  

 

Kolejní rada jmenuje jako svojí předsedkyni Kateřinu Junákovou a jako 

svého místopředsedu Pavla Sojku. 

 

9 hlasů pro Kateřinu Junákovou jako předsedkyni. 

8 hlasů pro Pavla Sojku jako místopředsedu. 

 

 

 



Usnesení 2/2021 

Kolejní rada se usnesla ohledně funkcí členů kolejní rady. 

 

Martin Murin - Posilovna 

Martin Lekeš - Nástěnky, správce filmového místnosti  

Radka Křížová - Zápisy schůzí, kontrola našeho emailu 

Kateřina Junáková  (předsedkyně) - Fotokomora, housing assistant 

Róbert Jurčo, Tomáš Vočka - Správci knihovny - oprava knihovny 

Róbert Jurčo - Půjčování žehličky a žehlícího prkna  

Pavel Sojka (místopředseda) - Informování studentů na fb Švehlovky, 

správce klubu 

 

externí člověk - Jan Klouček - půjčování vysavače 

 

 

 

1. Volba proběhla viz. usnesení 1/2021 

2. Formulovali jsme společně funkci rady a rozdělení práce členům - 

viz. usnesení 2/2021 

3. Viz bod č. 3 

4. Vyplacení odměny volební komisi - K. Junáková vznesla dotaz na 

Mgr. Hurdovou.  Smlouva musí obsahovat jméno, adresu, č. 

bankovní účtu, datum narození. 

5. Odloženo 

6. Dle domluvy kolejní rady využijeme pro komunikaci fb chat, dále 

vytvoříme fb skupinu a google group. 

7. Odloženo 



8. K. Junáková - Dotaz na Mgr. Hurdovou ohledně informování 

studentů (e-mailem, přidání příspěvků na fb Švehlovky a ne 

lepením letáků do vstupní haly) 

 

● je potřeba domluva s p. Benákovou, pokud se domluva nevydaří - 

kontaktovat Mgr. Hurdovou 

 

● Studentské webové stránky - Mgr. Hurdová není proti, ale nemyslí 

si, že je to platné (lepší fb).  

9. Dle Mgr. Hurdové můžeme požádáme vedoucí koleje p. Benákovou 

o prohlídku koleje pro kolejní radu. Získáme tak povědomí o 

prostorách, které lze využít pro budoucí kluby či jiné aktivity. 

10. Ustanovili jsme správce knihovny (R. Jurčo a T. Vočka). Dohodli 

jsme se na tom, že společně seženeme knihy (z antikvariátů, či od 

různých dárců) a knihovnu opravíme. 

11. Odloženo 

12.M. Lekeš - Dotaz na provoz klubu - je třeba řešit s p.Benákovou. 

Není potřeba oficiálně řešit provoz filmové místnosti (dle Mgr. 

Hurdové). 

13. Během stávající situace není možné provozovat filmové večery. 

Není potřeba oficiálně řešit provoz filmové místnosti (dle Mgr. 

Hurdové). 

14. Odloženo 

15. Máme pravomoc si zažádat o koupi vybavení koleje (žehlička, 

mikrovlnky atd.) - je třeba požádat p. Benákovou, pokud je 

problém, kontaktujeme Mgr. Hurdovou. Výměna nefunkčních 

ledniček probíhá stylem výměna kus za kus. 

16. Odloženo 



17. Odloženo 

 

Body jednání mimo program - dotazy pro Mgr. Hurdovou 

● K. Junáková - Dotaz ohledně zavírání koleje - Rekonstrukce je 

odložena, tudíž můžeme plánovat akce do budoucna.  

● K. Junáková - Dotaz ohledně minimálního rozpočtu pro kolejní 

radu pro běžné výdaje. Pro vedení minimální priorita, nemůžou 

nám nic slíbit. Z naší strany by byla potřeba vést podrobné 

účetnictví.  

● K. Junáková - Dotaz ohledně momentálního naplnění kapacit 

karanténních kolejí - Komenského 2 studenti. Kapacity čítají dle 

citace 100 pokojů.  

K. Junáková - Dotaz ohledně převozu do karantény. Údajně 

rektorát není ochotný dát stipendium. Švehlovka má jeden pokoj, 

kde lze provést karanténu studenta (řešit přes p. Benákovou). 

● K. Junáková - Dotaz ohledně samostatných pokojů pro 

dobrovolníky. Samostatné pokoje budou platné zřejmě do konce 

akademického roku, pokud se výrazně nezmění okolnosti, nebo 

nenaplní kapacity.  

● R. Jurčo - Dotaz na M. Mareše ohledně změny pravidel návštěv na 

koleji. Během pandemie nelze počítat s uvolněním pravidel pro 

návštěvy na koleji. 

Zasedání bylo ukončeno ve 22:24. 

 

 


