Zasedání KR Hvězda, 3.4.2017

Kolejní rada Koleje Hvězda

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
Datum a čas konání: 3. dubna 2017, 18.00 hodin
Místo konání:

Kolej Hvězda

Přítomní členové:

Jan Braun, Karolína Janků, Lukáš Kasala, Michal Matoušek, Jiří Vorobel

Pověření za GPKR:

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

Hosté:

PaedDr. Jitka Čádová (Vedoucí Koleje Hvězda)

Program zasedání:

1. Ukončení ubytovací smlouvy Mgr. Karla Světničky
2. Zateplení a renovace fasády
3. Různé

Zapisovatel:

Karolína Janků (předsedkyně KR)

Průběh Zasedání:
Za grémium předsedů Kolejních rad (dále jen GPKR) se zasedání účastnili, v pověření předsedkyně
GPKR A. Plevové, Mgr. T. Ryza (člen GPKR a Rady KaM) a Mgr. Jan Kukla (sekretariát GPKR).
Program byl jednomyslně schválen.
1. Návrh na ukončení smlouvy o ubytování předložený vedoucí koleje
KR byl předložen návrh o vypovězení smlouvy o ubytování Mgr. Karlu Světničkovi a to 1) z důvodu
dluhu vůči KaM, který nebyl (a také ani jeho část, dle splátkového kalendáře) v určené lhůtě
31.3.2017, zaplacen a za 2) z důvodu hrubého porušení Ubytovacího řádu vysokoškolské koleje
Univerzity Karlovy v Praze, čl.1. odst. 3, konkrétně tím, že publikoval na webových portálech
nepravdivé a lživé informace o ubytovaných v koleji Hvězda a zaměstnancích KaM UK. Veškeré
podklady a podrobnosti pro projednávání tohoto návrhu byly vedoucí koleje Hvězda, PaedDr. J.
Čádovou, předloženy KR.
Mgr. K. Světnička byl na schůzi pozván předsedkyní KR K. Janků, ale bez zpětné vazby na pozvánku se
nedostavil. K. Janků se rozhodla z morálních důvodů zdržet hlasování, neboť by nemohla deklarovat
plnou objektivitu z důvodu stížností, které na její osobu K. Světnička podával.
13/2017:
Kolejní rada koleje Hvězda se usnesla navrhnout ukončení smlouvy o ubytování Mgr. Karlu Světničkovi,
a to z důvodu porušení smlouvy o ubytování, Čl. II odst 2. písm. e), kdy v roce 2014 ubytovateli (UK Koleje a menzy) neoznámil, že mu bylo přerušeno studium na FSVUK a tím po dobu od 2. 10. 2014 do
30. 9. 2015 (začátek doktorského studia na PFUK) využíval cenových výhod studenta, ačkoli status
studenta neměl a ani z jiného důvodu neměl nárok být ubytován za standardní cenu, v důsledku čehož
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se na úkor ubytovatele bezdůvodně obohatil, a dále pak pro hrubé porušení Ubytovacího řádu
vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze, Čl.1 odst. 3, a to tím, že publikoval nepravdivé a lživé
informace o ubytovaných v koleji Hvězda a o zaměstnancích KaM UK prostřednictvím čtených
webových portálů, jakož i neustále vyhrožoval podáváním neoprávněných žalob na ubytované v koleji
Hvězda a zaměstnance KaM UK.
4-0-1 (pro – proti- zdržel se)
2. Zateplení a renovace fasády
KR se dotázala, jak vypadá situace okolo renovace a zateplení fasády. Vedoucí koleje informovala, že
probíhají jednání s firmou, která vyhrála veřejnou zakázku a začínají debatovat o postupu. V průběhu
dubna se má začít a dokončení má být do konce roku 2017.
3. Různé
Vyúčtování posilovny za poslední období
Vedoucí koleje předložila vyúčtování kolejní posilovny za poslední období. O přiložení vyúčtování do
zápisu ze schůze proběhlo hlasování a KR přijala následující usnesení:
14/2017:
Kolejní rada souhlasí s přiložením vyúčtování posilovny do přílohy zápisu ze schůze kolejní rady.
5-0-0 (pro – proti- zdržel se)
Stanovení poplatku za stolní tenis
Vzhledem k plánovanému pořízení nového stolu na stolní tenis KR diskutovala o přiměřeném poplatku
za jeho užívání. Následně přijala usnesení:
15/2017:
Poplatek za užívání stolního tenisu bude 20 Kč/1 hodina.
5-0-0 (pro – proti- zdržel se)
Poplatek bude vybírán až u nového stolu na stolní tenis.

Zábavní místnost
KR se po diskuzi domluvila, že stůl na stolní tenis bude přestěhován do místnosti číslo 105, 2. bloku. V
místnosti číslo 118, 2. bloku, vznikne multimediální místnost, která bude sloužit studentům k
projekcím. Vedoucí přislíbila, že se bude snažit zajistit projektor k promítání.

Klub
Výběrové řízení na nového nájemce klubu stále pokračuje.
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Štěnice
Na celé koleji není nikde hlášen výskyt štěnic.

Popraskané zdivo na nadstandardních pokojích
Nadstandardní pokoje na 3.bloku mají popraskané zdivo. Náprava bude řešena v rámci reklamace
zakázky. Tato oprava bude znamenat vstup studentům do pokojů. Konkrétní termíny a harmonogram
oprav bude včas zveřejněn a ubytovaní budou informováni.

Manželská kolej – žaluzie
Na manželské koleji dochází u žaluzií k neustálému trhání řetízků pro jejich regulaci. Byla zjištěna
příčina, která tkví v tom, že šlo o instalaci na špatnou stranu, kdy otevřením okna dochází k
mechanickému poškození. Bude tedy probíhat jejich demontáž a přichycení na správnou stranu. Tyto
opravy budou znamenat vstup studentům do pokojů. Konkrétní termíny a harmonogram oprav bude
včas zveřejněn a ubytovaní budou informováni.
Zvýšení bezpečnosti v okolí koleje
Vedoucí koleje informovala, že pokračuje v prosekávání porostu a že je již nainstalovaná další kamera
u objektu hospůdky.
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