
Kolejní rada Koleje Hvězda

ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

Datum a čas konání:   18. května 2017, 19.00 hodin

Místo konání: Kolej Hvězda

Přítomní členové: Michal Matoušek, Lukáš Kasala, Jiří Vorobel

Omluveni:                  Karolína Janků

Hosté:                 PaedDr. Jitka Čádová (Vedoucí Koleje Hvězda)

Program zasedání:  

1. Kufrárna

2. Pravidla slušného chování

3. Zámluvy pokojů na příš> rok

4. Zveřejnění výpisu posilovny

5. Zodpovědnost za posilovnu

6. Rekonstrukce a stěhování

7. Čipy pro vstup do kolejí

8. PR pro mulDmediální sportovně kulturní blok

9. Poplatek za společenskou místnost

Zapisovatel: Michal Matoušek

Průběh zasedání: 

Program byl jednomyslně schválen.

1.Kufrárna

Současný správce kufrárny končí k 1.6.2017, je tedy nutné najít náhradu.

16/2017: 

Proza�mním správcem kufrárny je Jiří Vorobel. Případné změny budou projednány na příš!m 

zasedání KR. Nový správce kufrárny bude placen skrze dohodu o provedení práce. 

3-0-0 (pro – pro�- zdržel se)



2. Pravidla slušného chování

Z podnětu studenta se kolejní rada vybízí k vytvoření písemného upozornění pravidel 

slušného chování, které by bylo předáváno při začátku ubytování.

17/2017: 

Kolejní rada se usnesla, že není nutné sepisovat seznam slušného chování - pravidla jsou 

vyvěšená v rámci pravidel pobytu před ubytovací kanceláří a každý stvrzuje svým podpisem 

smlouvy, že je s nimi seznámen. Nadto se od vysokoškolsky vzdělávaných lidí dá očekávat jistá

úroveň chování.

3. Zámluvy pokojů na rok 2017/2018

Je nutné určit, jak bude probíhat zámluva pokojů pro příš> školní rok. Rovněž je třeba vyřešit 

problémy se zámluvami  a prodlouženími.

18/2017: 

Kolejní rada bere v potaz, že proces zámluv je zdlouhavý a ob!žný, a tedy podává dotaz na 

vedení K&M UK, zda by bylo možné tento úkol zpoplatnit a popřípadě (např. skrze DPP) 

předat osobě mimo KR.

3-0-0 (pro – pro�- zdržel se)

Problém s rezervací  byl způsoben tak, že REHOS nebyl synchronizovaný s volnými kapacitami.

Nedošlo k uvolnění volných kapacit a tedy nebyla možnost prodloužení pouze na léto. 

Stanovení  postupu pro zamlouvání pokojů proběhne na příš> radě.

4. Vyúčtování posilovny září 2014 – červenec 2016

Vzhledem ke zveřejnění vyúčtování financí spojených s provozem posilovny byl předložen 

návrh na zveřejnění vyúčtování předchozích let.

19/2017: 

Vyúčtování posilovny bude zveřejněno jako součást záznamu ze zasedání rady.

2-1- 0 (pro – pro�- zdržel se)

5. Zodpovědnost za vedení posilovny

Lukáš Kasala vznesl návrh na exkluzivní právo správce posilovny na rozhodování o posilovně.

20/2017: 

Tento návrh je odložen na příš! zasedání kolejní rady.

3-0-0 (pro – pro�- zdržel se)



6. Rekonstrukce a stěhování

Blok A3 je po rekonstrukci. 1. 2. a 3. patro je k dispozici k ubytování za>mco 4. a 5. patro je 

kancelářský prostor Ředitelství Kolejí a Menz a bude minimálně 1-2 roky. S >m souvisí 

omezení parkovacích míst na 3. bloku pro zaměstnance ŘKM.

Zároveň je plánovaná rekonstrukce A1, čímž je prodlužování ubytování možné pouze do 

31.12.2017!

7. Čipy pro vstup na koleje

Grémium vzneslo na KaM podnět k pořízení čipů které lze použít pro vstup na kolej.

8. Mul:mediální místnost

První patro budovy mezi 1. a 2. blokem bude směrováno jako „sportovně společenské patro.“

Součás> bude kromě posilovny také společenská místnost, místnost se společenskými hrami 

a mulDmediální místnost.

9. Poplatek za společenskou místnost.

Vznikl podnět zpeněžit vstup do společenské místnosD.

21/2017: 

KR se shodla, že společenská místnost zůstane bez poplatku.

3-0-0 (pro – pro�- zdržel se)






