Zápis z mimořádného zasedání KR Hvězda dne 21. 6. 2016
Přítomní členové KR: Lukáš Blažej, Karolína Janků, Jiří Vorobel
Místo konání: konferenční místnost (2/117), kolej Hvězda, Praha 6
Zapsal: Lukáš Blažej

Kolejní radě byl dne 20. 6. 2016 doručen návrh vedoucí koleje na projednání odstoupení od
smlouvy o ubytování ve smyslu čl. 17 odst. 4 Organizačního řádu Kolejí a menz.
Kolejní rada nejprve zkoumala, zda jsou dány podmínky pro projednání návrhu. Dle čl. VII odst. 1
písm. d) Všeobecných ubytovacích podmínek v kolejích Univerzity Karlovy v Praze lze ubytování
ukončit písemnou výpovědí bez výpovědní lhůty a bez předchozí písemné výstrahy, pokud
ubytovaný vědomě přenechá prostory vyhrazené mu k ubytování jiné osobě.
Kolejní radě byl doručen návrh na vypovězení smlouvy č. j. kam-cuni-hvězda 91/2016-Ca, dle
kterého byl dne 16. 6. 2016 za účasti Policie ČR zjištěn pobyt cizí osoby na pokoji č. II/340. Dle
sdělení této osoby mu byl pokoj ubytovaným za úplatu pronajat. Ubytovaný Matmusaev
Ziyoiddin následně uvedl, že u sebe nechal cizí osobu několik dní bydlet, společně s dalšími
okolnostmi, které ho k tomu údajně vedly a které Kolejní rada nepovažuje za relevantní.
Na základě tohoto návrhu došla Kolejní rada k závěru, že ubytovaný vědomě přenechal prostory
vyhrazené mu k ubytování jiné osobě a lze tak přistoupit k projednání návrhu na odstoupení od
smlouvy. Kolejní rada nezkoumala, zda byl pokoj přenecháván za úplatu či na jak dlouhé období
byl pokoj tímto způsobem přenecháván, neboť již samotné přenechání pokoje k ubytování jiné
osobě je dostatečným důvodem pro vypovězení smlouvy o ubytování bez výpovědní lhůty a bez
předchozí písemné výstrahy.
Kolejní rada přijala následující usnesení:
11/2016: Kolejní rada dle čl. 17 odst. 4 Organizačního řádu Kolejí a menz schvaluje předložený
návrh na odstoupení od smlouvy o ubytování uzavřené dne 23. 11. 2015 s Matmusaevem
Ziyoiddinem
(pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0)

