Kolej Hvězda

Zápis ze zasedání kolejní rady ze dne 24. 10. 2013
Přítomní členové KR: Pavel Moravec (předseda), David Frič
Hosté: Martina Zapadlíková (vedoucí koleje Hvězda)

Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Odchod jednoho ze členů KR
Průběh rekonstrukcí
Stížnost na komunikaci s ubytovací kanceláří
Problémy s ubytováním
Volně průchozí zadní vchod do bloku 1A
Návrh osvětlení zadní příchozí cesty k bloku 1
Správci internetové sítě
Doplňovací volby
Různé

(Program schůze byl schválen)
1.Odchod jednoho ze členů kolejní rady
Po letních prázdninách opustil Kolej Hvězdu jeden ze členů KR, Jakub Slavík. Tímto mu byl jeho
mandát automaticky zrušen. Jeho místo bude doplněno při doplňovacích volbách.
2.Průběh rekonstrukcí
KR byla informovaná o průběhu rekonstrukcí na koleji Hvězda. Koupelny na třetím bloku (první a
druhé patro) by měly být hotovy do konce září. Rekonstrukce zbytku pater ve třetím bloku je v
průběhu jednání (dle finanční situace). Oprava fasád na prvním a druhém bloku by měly být hotovy
do konce října. Na bloku A1 proběhne výměna elektrických zásovek v termínu 30.9.-3.10., což by
měla být poslední věc zahrnuta do těchto rekonstrukcí. Stavební firma bude upozorněna na
udržování pořádku na chotbách. Předseda KR zkontroloval průběh rekonstrukcí osobně s vedoucí
koleje.
3.Stížnost na komunikaci s ubytovací kanceláří
Na email KR přišla stížnost Kateřiny Havlické na komunikaci s personálem ubytovací kanceláře.
Předseda KR přepošle tuto stížnost vedoucí koleje.
4.Problémy s ubytováním
KR informavala vedoucí o problémech při ubytování nových nájemníků. Jedná se o včasné
nevyklizení pokojů předchozími nájemníky a zároveň nedostatečné propojení informačních
prostředků mezi ubytovací kanceláří a jednotlivými bloky, jejichž hospodyně poté nemohou tyto
problémy řešit.
5.Volně průchozí zadní vchod do bloku 1A
KR informavala vedoucí o volně průchozím zadním vchodu do bloku 1A, přes který se do budovy
mohou dostat nežádoucí osoby bez vědomí vrátných. Tento problém byl prodiskutován se správcem

koleje, který přislíbil dočasné řešení. O konečném řešení se bude jednat po ukončení rekonstrukcí
na tomto bloku. Firmě Pe3ny, která tento východ používá bylo navrženo vybudování vlastního
vchodu. Zároveň je pravděpodobné, že bude nad tento vchod nainstalována kamera.
6.Návrh osvětlení zadní příchozí cesty k bloku 1
KR byl vedení předán návrh na osvětlení zadní příchozí cesty k bloku 1, v jejímž okolí již
několikrát došlo k přepadení studentek. Případná realizace se bude řešit po ukončení rekonstrukcí.
7.Správci internetové sítě
KR byla informována o správcích internetové sítě. Jedná se o p. Řeháka (1-211), p. Velička a p.
Tropka. Konkrétní informace musí KR zjistit na vrátnicích.
8.Doplňovací volby
Je evidentní, že doplňovací volby do KR se nestihnout uskutečnit v původně schváleném termínu.
Jelikož ještě neprobíhají přípravné práce na jejich realizaci, nebude problém jejich termín odsunout.
O konkrétním termínu bude KR hlasovat na zasedání s usnášeníschopným počtem.
9.Různé
Vedoucí koleje informovala KR, že za třetím blokem byly instalovány elekronické ohradníky proti
krádežím, které světelně signalizují jejich porušení. Dále, že příští rok proběhne celková
rekonstrukce bloku A3 (manželská kolej), který bude po celý rok (od 16.9.2014) uzavřen, obyvatelé
tohoto bloku budou přestěhováni na blok A2. Vedoucí koleje zároveň požádala KR, aby
informovala nájemníky o nemožnosti si svévolně bez povolení vymalovat pokoje, KR vydá
informační zprávu pro nájemníky, ke které připojí další body a vyvěsí ji na viditelných místech
koleje.
Z důvodu neusnášeníschopného počtu členů KR na této schůze se body, o kterých je třeba
hlasovat, odročují na dodatečnou schůzi 3.10.2013
Hlasování(pro-proti-zdržel se): 2-0-0

Zápis z odročené schůze ze dne 3. 10. 2013
Přítomní členové KR: Pavel Moravec (předseda), Tomáš Faltín, David Frič
Hosté: Martina Zapadlíková (vedoucí koleje Hvězda)
Program:
1. Doplňovací volby
2. Rušení nočního klidu studenty Erasmu na druhém bloku
3. Debata k rekonstrukci
4. Správci internetové sítě
(Program schůze byl schválen)
1. Doplňovací volby
Kolejní rada se usnesla na termínu doplňovacích voleb do KR. Text usnesení je v příloze
zápisu.
Hlasování (pro-proti-zdržel se): 3-0-0
2. Rušení nočního klidu studenty Erasmu na druhém bloku
KR obešla problémové pokoje a upozornila ubytované na jejich porušování ubytovacího řádu, při
jehož opakování může dojít k nápravným opatřením podle Smlouvy o ubytování. Dále vyzvala
vrátné jednotlivých bloků, aby při porušování nočního klidu předali KR čísla dotyčných pokojů.
3. Debata k rekonstrukci
Množí se stížnosti studentů na zhoršené podmínky bydlení kvůli rekonstrukcím koleje. KR se
rozhodne, jak v této záležitosti bude dále postupovat.
4. Správci internetové sítě
Na 1. bloku vykonává správce sítě p.Řehák (zástupce p.Žďárský),
na 2. bloku p.Tropko,
na 3. bloku p.Veličko.
Studenti budou informováni, aby problémy s připojením hlásili na vrátnicích, které je poté
zprostředkují příslušnému správci.
Odsouhlasení termínu další schůze
Kolejní rada se shodla, že další schůze je potřeba uskutečnit co nejdříve po doplňovacích volbách.
Bylo vybráno datum 6. 11. 2013. Na této schůzi bude zvolen místopředseda KR.
Hlasování(pro-proti-zdržel se): 3-0-0

Příloha
Kolejní rada koleje Hvězda vyhlašuje na základě volebního řádu pro volbu
členů kolejních rad (zejména čl. 7 odst. 1 a čl. 7) doplňovací volby do
Kolejní rady Hvězda. Tyto volby proběhnou ve středu 23. 10. v čase
16:00 až 20:00 a ve čtvrtek 24. 10. v čase 8:00 až 12:00.
Kandidovat do Kolejní rady Hvězda smí podle čl. 4 odst. 1 Volebního řádu
kdokoli, kdo je studentem Univerzity Karlovy nebo jiné vysoké školy a
je ubytován na této koleji.
Přihláška ke kandidatuře se podává do rukou některého z členů volební
komise nejpozději do 19. 10. 2013. Přihláška musí obsahovat jméno
kandidáta, případně jeho titul, číslo pokoje, v němž je ubytován, školu
(v případě Univerzity Karlovy i fakultu), studijní obor, ročník a typ
studia, e-mailovou adresu, telefonní číslo a vlastnoruční podpis, který
musí být shodný s podpisem uvedeným na kandidátem předloženém
dokladu, z něhož je možné ověřit jeho totožnost (např. na kolejním
průkazu, občanském průkazu, apod.).
Kolejní rada se dále usnesla, že její stávající členové budou plnit funkci
volební komise. Členy volební komise jsou tedy Tomáš Faltín, David
Frič a Pavel Moravec.
Kandidát je dále povinen zaslat předsedovi volební komise (předsedovi
KR) svou fotografii v elektronickém formátu čitelném v běžně
dostupných programech a kromě toho je oprávněn předat předsedovi
volební komise svůj stručný program, nepřesahující stránku formátu
A4. Volební komise tento program zveřejní na vývěsní desce koleje
společně se seznamem kandidátů podle čl. 8 odst. 4 Volebního řádu.
Počet volených členů nutných k doplnění stávající kolejní rady jsou 2.

