Zápis ze zasedání Kolejní rady Hvězda ze dne 18. 5. 2016
Přítomní členové KR: Lukáš Blažej (předseda), Karel Světnička (místopředseda), Karolína Janků, Štefan
Tóth, Jiří Vorobel
Hosté: Jitka Čádová (vedoucí koleje)
Místo konání: konferenční místnost (2/117), kolej Hvězda, Praha 6
Zapsali: Jiří Vorobel, Lukáš Blažej
Program zasedání:
1. Potíže s dodávkou teplé vody
2. Obnova volejbalového hřiště, stojany na kola
3. Rušení nočního klidu
4. Zpětná vazba z řešení stížností
5. Vyhrazená místa pro kouření
6. Zámluvy pokojů
7. Profesionalizace KR
8. Různé
Program zasedání byl jednomyslně schválen

Potíže s dodávkou teplé vody
Dne 14. 5. kolem 1:00 byla poprvé nahlášena závada – v nočních hodinách netekla teplá voda.
Vzhledem k tomu, že šlo o sobotu, firma zajišťující údržbu se dostavila v pondělí 16. 5. Připomínáme,
že závady tohoto typu je třeba hlásit na vrátnici; služba na vrátnici je povinna informovat zodpovědné
osoby.

Obnova volejbalového hřiště, stojany na kola
Vedoucí J. Č. přislíbila zakoupení sloupků a sítě pro obnovu volejbalového hřiště u 1. bloku. Stojany
na kola již byly objednány a budou brzy instalovány v dosahu kamer před vrátnicemi.

Rušení nočního klidu
Připomínáme ubytovaným standardní postup řešení rušení nočního klidu: Po stížnosti na vrátnici
vrátný osobně zkontroluje situaci a dotyčné upozorní. V případě, že po nějaké době (standardně 1530 minut) budou dotyční pokračovat v rušení nočního klidu, záležitost zapíše a upozorní je, že pokud
rušení nočního klidu bude pokračovat, bude přivolána Policie ČR. Příjezd PČR už se klasifikuje jako
mimořádná událost a všem zúčastněným bude udělena výstraha nebo (v případě opakovaného
porušení ubytovací smlouvy) jim bude ukončeno ubytování.

Zpětná vazba z řešení stížností
Lukáš Blažej upozornil, že je mnoho způsobů, kterými jsou hlášeny stížnosti - systém Mefisto,
vrátnice, ubytovací kancelář, KR a další. To, že stížnosti nejsou řešeny centrálně, způsobuje

nedostatek zpětné vazby. Pokud si například někdo stěžuje na rušení nočního klidu, může být na
základě stížnosti udělena výstraha, ale ohlašovatel se to již nedozví a má pocit, že stížnosti nejsou
řešeny. Vedoucí upozornila na možnost oznámit společně se stížností i e-mail, na který bude po jeho
vyřešení zaslána informace. O zpětnou vazbu z řešení stížnosti lze napsat i na e-mail
jitka.cadova@kam.cuni.cz

Vyhrazená místa pro kouření
Projednávala se funkčnost vyhrazených míst pro kouření; současné řešení povoluje kouření v kuřárně
(na 1. bloku), před vrátnicemi a na balkonech uprostřed chodeb. Š. T. v souvislosti s problémem
kouření na chodbách navrhuje rozšíření o balkony buněk.
Karel Světnička požádal o uvedení vyjádření v zápisu: „Kouření na koleji zakazuje zákon č. 379/2005
Sb. Tam v §8 odst1 písm. "b) ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízení
7)," - odkaz na 7) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon). vnější prostory jsou tedy i balkony na buňkách. Karolína tvrdila, že
napadám kouření na balkóně její přítelkyně Adély Křížové. Tato nepravda byla popřena s tím, že je
věcí její soukromou kdo je komu jakého typu přítelkyní či co kde kouří, a byla vyzvána aby zápisy z
dřívějších KR doložila svá tvrzení.“

Zámluvy pokojů
Zámluvy pokojů budou probíhat rezervačním systémem, podobně jako na ostatních kolejích. Kolejní
rada zatím k tomuto systému nemá přístup ani žádné podklady. Za řešení rezervací je zodpovědný
Lukáš Blažej společně se Štefanem Tóthem. V blízké době se uskuteční informativní schůzka s členy
KR koleje 17. listopadu, kteří se systémem zámluv zabývají.

Profesionalizace KR
V současné době pracují členové KR bez jakéhokoliv nároku na odměnu a ze svého hradí i veškeré
náklady činnosti. Tento způsob fungování je dlouhodobě neudržitelný, zvlášť pokud by KR měla
například zajišťovat informování nově nastupujících ubytovaných. Na Grémiu předsedů KR je
projednáván návrh na poskytnutí slevy z kolejného pro členy kolejních rad, vedení KaM je tomuto
návrhu nakloněno. Zároveň s poskytnutím slevy by byly jasněji definovány povinnosti KR.

Různé
Začátkem tohoto měsíce začalo čištění vnějšího povrchu dveří na buňkách a na pokojích s novými
dveřmi. Upozorňujeme, že zvenku na nových dveřích by mělo být pouze číslo pokoje. Studenti, bydlící
v pokojích se starými (prosklenými) dveřmi mohou v případě zájmu také požádat uklízečky o vyčištění
dveří od nálepek a podobných pozůstatků předchozích uživatelů.
Našel se zájemce o provozování večerky, momentálně se dojednávají detaily.
Na koleji proběhl rozbor pitné vody, výsledek je přílohou tohoto zápisu.
Vzhledem ke změně názvu Univerzity Karlovy budou měněny všechny vnitřní předpisy. Nyní je ideální
čas pro formulaci připomínek ke stávajícímu znění. S připomínkami se můžete obracet na KR, která je
zapracuje a předá Grémiu.
Karel Světnička požádal o uvedení v zápisu: „Na konci KR jsem oznámil, že klíč od místnosti 61/I KR
chybí na vrátnici a je tam jen anonymní lístek, že jej má Kolejní rada. Na to Karolína sdělila, že jej

dostala od studenta Friče. Byla vyzvána, aby klíč odevzdala na vrátnici. To odmítla s tím, že jej dostala
od studenta Friče.“
Dle Karla Světničky jiné vyjádření od Karoliny Janků nezaznělo, nicméně Karolina Janků požádala o
uvedení svého vyjádření v zápisu. Protože zapisovatel nemůže jistotou vyloučit, že toto vyjádření na
zasedání zaznělo, vkládá do zápisu i přes protest Karla Světničky následující vyjádření Karoliny Janků:
„K. Janků dostala klíče od studenta Friče, bývalého předsedy kolejní rady, který ji předal místnost na
starost. Uložení klíče na vrátnici odmítla s tím, že bylo praxí to, že klíč sice zůstával kdysi dávno na
vrátnici, ale pak došlo k interní dohodě v KR (mimo záznam), že bude u jednoho člena po většinu času
a jakýkoliv člen bude mít samozřejmě možnost klíč od ní vzít a místnost využívat. Zabrání se tak
přístupu nežádoucích osob.“

Další schůze se uskuteční mezi 8. 6. a 13. 6., přesný termín bude dohodnut elektronicky.

