Zápis z mimořádného zasedání KR Hvězda dne 19.12.2016
Přítomní členové KR: Lukáš Blažej (předseda), Karolína Janků, Štefan Tóth, Jiří Vorobel
Hosté: Jitka Čádová (vedoucí koleje)
Místo konání: konferenční místnost (2/117), kolej Hvězda, Praha 6; 20:00
Zapsal: Lukáš Blažej
Program zasedání:
1. Změny v obsazení orgánů kolejní rady
2. Zápis z minulé KR
3. Návrh vybavení pokojů v rekonstruovaných buňkách A3
4. Plán oprav a investic na rok 2017
5. Využívání místnosti kolejní rady pro potřebu vrátného Mgr. Vráblíka
6. Provozní řád posilovny
7. Stavební firma u 1.bloku
8. Zvýšení bezpečnosti v okolí koleje

Do programu byly původně Karlem Světničkou navrženy ještě následující body:
Rekonstrukce 3 bloku s buňkami, a d tím související výše kolejného na Hvězdě.
Relevantní právní příčiny jednotlivých postupů s nakládáním s klíčem od místnosti kolejní rady
č.61/I.
Vyšetření majetkových a finančních otázek souvisejících s posilovnou na koleji Hvězda
Písemné reakce vedení koleje Hvězda vůči studentům
Zneužití autorsky chráněné fotografie k soukromým účelům
Důsledky a příčiny odlišně vnímaného jednání studentů programu Erasmus.
Tyto body však byly protinávrhem (pro: Janků, Tóth, Vorobel; zdržel se: Blažej) vypuštěny. Tímto
protinávrhem byl zároveň zařazen bod č. 1

Změny v obsazení orgánů kolejní rady
S ohledem na personální situaci bylo navrženo odvolání předsedy a místopředsedy kolejní rady, tento
návrh byl spojen s novou volbou. Kolejní rada v tajné volbě usnesením č. 16/2016 odvolala Lukáše
Blažeje z pozice předsedy a Karla Světničku z pozice místopředsedy a následně zvolila Karolinu Janků
předsedkyní a Jirku Vorobela místopředsedou (ve všech případech pro 3, zdržel se 1)

Zápis z minulé KR
Zápis z minulého zasedání vyhotovoval Karel Světnička, následně proti němu byla vznesena řada
připomínek. Kolejní rada přijala následující usnesení:
17/2016: Kolejní rada neschvaluje zápis ze zasedání konaného dne 8. 11. 2016. Kolejní rada
souhlasí s připomínkami, které byly proti znění zápisu vzneseny. Nové znění bude projednáno na
nejbližším následujícím zasedání.

Návrh vybavení pokojů v rekonstruovaných buňkách A3
Vedoucí koleje představila vizualizaci návrhu vybavení pokojů a výkresovou dokumentaci. Kolejní
rada vznesla drobné podněty a jednomyslně vzala návrh na vědomí.

Plán oprav a investic na rok 2017
Vedoucí koleje informovala o plánovaných opravách a investicích v roce 2017. Nejvýznamnějšími
položkami je oprava fasády, chodníku a také koupelen na 3. bloku. Vzhledem k tomu, že rozpočet
ještě nebyl schválen, nebude tento nezávazný plán přikládán k zápisu kolejní rady.

Využívání místnosti kolejní rady pro potřebu vrátného Mgr. Vráblíka
18/2016: Kolejní rada souhlasí s poskytnutím 2. klíče od místnosti kolejní rady vrátnému Mgr.
Vráblíkovi za účelem přespávání mezi směnami. (pro: Blažej, Janků, Tóth, Vorobel)

Provozní řád posilovny
19/2016: Kolejní rada schvaluje předložený provozní řád posilovny. (pro: Blažej, Janků, Tóth,
Vorobel)

Stavební firma u 1. bloku
S ohledem na opakované stížnosti na stavební firmu bude její zástupce pozván na následující jednání
Kolejní rady.

Zvýšení bezpečnosti v okolí koleje
20/2016: Kolejní rada žádá vedoucí koleje o umístění kamery a světla. (pro: Blažej, Janků, Tóth,
Vorobel)

