
Zasedání KR Hvězda, 10.3.2017

Kolejní rada Koleje Hvězda

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ

Datum a čas konání:  10. března 2017, 18.00 hodin

Místo konání: Kolej Hvězda

Přítomní členové: Karolína Janků, Jiří Vorobel, Lukáš Kasala, Michal Matoušek

Pověření za GPKR:     Mgr. Tomáš Ryza (Rada KaM), Mgr. Jan Kukla (Sekretariát GPKR)

Hosté:                 PaedDr. Jitka Čádová (Vedoucí Koleje Hvězda), Hakimi Masuma (Ubytovaná), 
Martin Křenovský (Ubytovaný, předseda volební komise), Jiří Boček (majitel 
skladu stavebního materiálu)

Program zasedání:  1. Volba předsedy a místopředsedy Kolejní rady
        2. Návrh na ukončení smlouvy o ubytování předložený vedoucí koleje
        3. Stížnosti podané p. Hakimi a dále ubytovanými a zaměstnanci Koleje Hvězda
        4. Rušení studentů firmou v blízkosti koleje
        5. Zavírání 1.bloku (mimo A1) v letním období
       6. Ruch na chodbách manželských buněk

7. Ostatní
               
Zapisovatel: Karolína Janků

Průběh Zasedání: 

Rada Kolejí a Menz (dále jen Rada) dne 8.3.2017 rozhodla o stížností Mgr. K.Světničky na přípravu a
průběh voleb  do Kolejní  Rady koleje Hvězda  konaných ve dnech 24.  a 25.10.2016.  Rada stížnost
zamítla  ve  všech jejích  bodech a  tím  mandát  dosavadní  Kolejní  rady  (dále  jen  KR)  byl  ukončen.
Předseda volební komise Mgr. M.Křenovský svolal na termín řádného zasedání KR nově zvolenou KR,
aby mohlo proběhnout ustanovující zasedání. Předseda volební komise předal vedoucí koleje PaedDr.
J.Čádové volební  protokol.  Za grémium předsedů Kolejních rad (dále jen GPKR) se ustanovujícího
zasedání účastnili, v pověření předsedkyně GPKR A.Plevové, Mgr. T.Ryza (člen GPKR a Rady KaM) a
Mgr.  Jan  Kukla  (sekretariát  GPKR).  Proti  dodání  části  podkladových  materiálů  později,  než  ve
stanovené lhůtě, neměl nikdo námitku (neboť šlo o schůzi svolanou původně mimořádně a ve věci
podkladového materiálu se postupovalo dle Čl.2, odst. 2, písmena b) Jednacího řádu kolejních rad
vysokoškolských kolejí UK v Praze). Program byl jednomyslně schválen.

Poté KR přistoupila k hlasování dle čl. 3 odst. 4 Jednacího řádu kolejních rad vysokoškolských kolejí 
Univerzity Karlovy v Praze a přijala jednomyslně následující usnesení:

6/2017: 

Kolejní rada se usnesla, že část zasedání, při kterém budou projednávány body č.2 a č.3 schváleného
programu, budou veřejnosti nepřístupné.

4-0-0 [pro – proti – zdržel se]
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1.Volba předsedy a místopředsedy kolejní rady

Kandidát na post předsedy KR byl pouze jeden – K.Janků. Do volební komise pro volbu předsedy se
přihlásili L.Kasala, J.Vorobel a M.Matoušek. 

Proběhlo tajné hlasování,  kterým byla zvolena K.Janků v poměru 3-0-1 [pro – proti – zdržel se]

Kandidát  na  post  místopředsedy  byl  jeden  –  M.Matoušek.  Do  volební  komise  pro  volbu
místopředsedy se přihlásili K.Janků, L.Kasala a J.Vorobel.

Proběhlo tajné hlasování,  kterým byl zvolen M.Matoušek v poměru 4-0-0 [pro – proti – zdržel se]

7/2017 

Kolejní rada se tajným hlasováním usnesla, že předsedou Kolejní rady na Koleji Hvězda bude Karolína
Janků poměrem 3-0-1 (pro – proti-  zdržel se)  a místopředsedou KR na Koleji  Hvězda bude Michal
Matoušek poměrem 4-0-0 (pro – proti- zdržel se)

2. Návrh na ukončení smlouvy o ubytování předložený vedoucí koleje

Do výše uvedeného bodu bylo zařazeno projednávání návrhu o vypovězení smlouvy o ubytování Mgr.
K.Světničkovi z důvodu dluhu vůči KaM, který nebyl (a také ani jeho část, dle splátkového kalendáře) v
době schůze KR stále uhrazen. Veškeré podklady a podrobnosti pro projednávání tohoto návrhu byly
vedoucí  koleje Hvězda,  PaedDr.  J.Čadovou,  předloženy  KR.  Mgr.  K.Světnička  byl  na  schůzi  pozván
předsedkyní KR K.Janků, tak i vedoucí koleje PaedDr. J.Čadovou.

Těsně před konáním schůze pak KR obdržela e-mail, v kterém K.Světnička vysvětluje, že se nedostaví.
V souvislosti s tímto bodem následně přijala KR dvě usnesení:

8/2017: 

Kolejní rada koleje Hvězda konstatuje že touto věcí není příslušna se zabývat dle článku 17, odst. 4
Organizačního  řádu KaM –  „Kolejní  rada projednává návrh vedoucího  koleje,  resp.  organizačního
celku podle čl. 3 odst. 2, odstoupit od smlouvy o ubytování v případě hrubého porušení dobrých mravů
či smluvních povinností ubytovaným, s výjimkou odstoupení v případě neplacení úhrad za ubytování.“

4-0-0 (pro – proti- zdržel se)

9/2017: 

Kolejní rada Zamítá žádost Mgr. Karla Světničky o přiložení jeho emailu k zápisu.

4-0-0 (pro – proti- zdržel se)

3 .Stížnosti mezi ubytovanou Hakimi versus ubytovanými a zaměstnanci Koleje Hvězda

Vedoucí Koleje Hvězda PaedDr. J.Čádová přijala v poslední době již několik stížností (písemnou formou
od 3  ubytovaných  studentů  a  také  od  2  zaměstnanců  KaM)  na  studentku M.Hakimi.  Taktéž  i  p.
M.Hakimi psala stížnosti  na studenty, kteří jsou ubytováni na stejném patře. Při stížnostech na p.
M.Hakimi se jednalo především o ty, které odpovídají porušování Ubytovacího řádu vysokoškolské
koleje Univerzity Karlovy, dle článku 1 odstavce 3. Dále byla předložena KR petice, která svým textem
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vyjadřovala nesouhlas s chováním p. M.Hakimi a byla podepsána (mimo 2 studentů a 2 zaměstnanců,
kteří  již  stížnost zaslali  písemně) dalšími  15 lidmi, z toho 4  jsou zaměstnanci  Koleje Hvězda.  Paní
M.Hakimi byla pozvána, aby se k celé záležitosti vyjádřila a vysvětlila, proč má opakovaně konflikty se
svými spolubydlícími. V minulosti byla dotyčné nabízena i možnost přestěhování se na jinou budovu,
popřípadě  kolej,  což  odmítala.  Na  žádost  p.  M.Hakimi  se  po dobu  rozhovoru  odebral  L.Kasala  a
M.Matoušek mimo místnost projednávání. Oba jsou ubytováni na stejném patře jako paní M.Hakimi a
na oba byla podána p. M.Hakimi stížnost. Na KR se jako host v této záležitosti dostavil i M.Křenovský.
Po důkladné analýze celé situace, zvážení opakujícího se charakteru těchto stížností (zápisy KR z roku
2015 -  opakované  řešení  stejné problematiky ale s  naprosto  jinými  studenty) a  po individuálním
pohovoru s p. M.Hakimi, přijala Kolejní rada následující usnesení:

10/ 2017: 

Kolejní rada se usnesla předložit řediteli návrh na odstoupení od smlouvy o ubytování p.M.Hakimi pro
porušení  dobrých  mravů  a  smluvních  povinností  ubytované,  dle  čl.  17,  odstavce  5,  písmena  b)
Organizačního řádu KaM.

4-0-0 (pro – proti- zdržel se)

4. Rušení studentů skladem stavebních materiálů v blízkosti koleje

Již po delší dobu jsou studenti 1.bloku koleje rušeni firmou, která provádí svou činnost na soukromém
pozemku.  Dochází  k  rušení  nočního klidu,  kdy nákladní  auta  přiváží  a  odváží  materiál  i  ve  velmi
pozdních hodinách. Různé technické práce navíc ruší noční klid. V minulosti byl provozovatel firmy
kontaktován  členkou  KR  K.  Janků,  údajně  pak  i  bývalým  členem  KR,  K.Světničkou,  avšak  k
dlouhodobému  výraznému  zlepšení  nedošlo.  KR  se  tedy  rozhodla  provozovatele  na  svou  schůzi
pozvat, aby byl oficiálně obeznámen s tím, že jejich práce jsou obtěžující pro ubytované studenty. Jako
host byl tedy pozván J.Boček, který je majitelem zmiňovaného skladu stavebních materiálů. Uvedl, že
svou činnost  už přizpůsobil,  aby  nebyla  tolik hlučná, ale s podnikáním úplně  skončit  nemůže.  Při
rozhovoru  padaly  různé  nápady,  jako  výsadba  stromů,  zvýšení  plotu,  atd.  což  by  pomohlo  sklad
odhlučnit. Nakonec se KR shodla na nápadu, kterým byl předložen pověřenými kolegy z GPKR, a to
požádat ředitelství o zajištění odborného měření dodržování hlukových limitů. Toto měření by však
mělo probíhat spíše v letním období, neboť nyní je sklad ještě z důvodu chladného počasí málo činný.

11/2017: 

KR požaduje po ředitelství KaM zajistit odborné měření dodržování hlukových limitů na východní 
straně 1.bloku v dlouhodobém časovém horizontu.

4-0-0 (pro – proti- zdržel se)

5. Zavírání 1.bloku (mimo A1) v letním období.

Do 30.6.2017 se studenti ubytovaní na 1. bloku (mimo část A1 – tj. „buňky“) musí přestěhovat na jiný
blok  na  základě  rozhodnutí  vedoucí  koleje,  PaeDr.  J.Čadové,  které  bylo  vydáno dne  16.2.2017.  V
souvislosti s tímto oznámením vyvstala řada otázek od studentů, jejichž odpovědi by KR ráda dále
tlumočila studentům a proto byl tento informační bod zařazen do programu. Dotazy se týkaly hlavně
následujícího:
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Bude možnost při přestěhování na jiný blok dostat pokoj stejného typu?

Ano bude snaha o dodržení typu pokojů.

Bude možnost si vybrat, zda student chce na 2., nebo na 3.blok?

Možnost výběru bude pouze v případě volné kapacity, jinak bude pokoj přidělován.

Kdy se budou moci studenti přestěhovat zpět na první blok?

K datumu nástupu na kolej dle Harmonogramu KaM – 14.9.2017.

Budeme se moci 1.9. nastěhovat zpět do svého pokoje, pokud by se na koleji nebydlelo přes léto?

Ano, teoreticky by to šlo, ale tyto individuální případy je potřeba konzultovat s vedoucí koleje PaedDr.
J.Čádovou.

Problém se štěnicemi na 3.bloku už je vyřešen, nebo hrozí, že by se to tímto stěhováním rozšířilo
všude?

Problém je už vyřešen.

Jak to vychází s lůžky kapacitně – kolik je na druhém a třetím bloku volných míst a kolik jsou z toho
jednolůžkové pokoje?

Tato informace se bude vědět přibližně až v půlce června.

Co se bude provádět, že je třeba před tím dělat generální úklid?

Půjde především o opravy. Na celé koleji proběhne zateplení a renovace fasády. Začne se od května a
veškeré opravy mají být dokončeny do konce roku. Ještě není znám konkrétní harmonogram oprav, ale
až tomu tak bude, tak bude zveřejněn.

6. Ruch na chodbách manželských buněk

KR dostala informaci o tom, že na manželských buňkách 2.bloku dochází na některých chodbách k
velkému hluku, který způsobují hrající si děti a též k nedodržování pořádku v společných prostorách.
Po projednání přijala kolejní rada následující usnesení:

12/2017: 

Kolejní  rada  navrhuje  písemně  obeznámit  obyvatele  manželských  buněk  na  2.bloku  o  nutnosti
dodržování  úklidu  ve  veřejných  prostorách  koleje  a  vyzvat  je  k  ohleduplnosti  vůči  ostatním
ubytovaným.

4-0-0 (pro – proti- zdržel se)

7. Ostatní

Vedoucí koleje nás informovala o tom, že se dokončuje rekonstrukce A3 (buňky na třetím bloku).
Termín jejich předání je odhadován na březen/duben. Spodní patra budou dočasně sloužit jako sídlo
ředitelství KaM, které se sem na chvíli přemístí z důvodu oprav na jejich původním sídle ve Voršilské
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ulici. Na třetím bloku proběhne ve 3. a 4. patře rekonstrukce koupelen. Začít se s nimi má od dubna a
jejich  ukončení  by  mělo  být v  září.  Konkrétní  podrobnosti  budou opět  zveřejněny.  Na celé koleji
proběhne zateplení a renovace fasády. Začne se od května a veškeré opravy mají být dokončeny do
konce  roku.  Ještě  není  znám  konkrétní  harmonogram  oprav,  ale  až  tomu  tak  bude,  tak  bude
zveřejněn. KR upozornila vedoucí na nutnost nových háčků do sprch. Vedoucí  jejich instalaci přislíbila.
Bude dále pokračovat výměna nových dveří – nyní konkrétně na 1.patře, 1.bloku staré budovy. 30. 4.
2017 proběhne v okolí koleje pálení čarodějnic. Bližší informace budou studentům ještě sděleny.
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