
Zasedání KR Hvězda, 12.7.2017

Kolejní rada Koleje Hvězda

ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

Datum a čas konání:   12. července 2017, 15.00 hodin

Místo konání: Kolej Hvězda, zasedací místnost vedoucí koleje

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

Hosté:                 PaedDr. Jitka Čádová (vedoucí Koleje Hvězda), Petra Faltová, Mar<na Benešová

Program zasedání:  1. Zodpovědnost za vedení posilovny
        2. Zámluvy pokojů pro akademický rok 2017/2018
        3. Společenská místnost
               4. Stěhování skladu stavebního materiálu
                                        5. Různé

Zapisovatel: Karolína Janků (předsedkyně KR)

Z technických důvodů (účast zaměstnanců ubytovací kanceláře) bylo navrženo přeřazení projednávání

bodu 1 a 2. 

Program byl jednomyslně schválen.

1. Zámluvy pokojů

Každý rok probíhají na koleji Hvězda zámluvy pokojů na příšH akademický rok, které zajišťuje kolejní 

rada. V minulos< se využívalo rezervačního systému, stejně tak tomu bude i tento rok.

Na GPKR byl dohodnut a zadán následující termín zámluv pro kolej Hvězdu:

1. kolo 15.8. - V prvním kole bude všem rezervován pokoj, na kterém jedinec bydlel během 

předchozího akademického roku. Pokud nechcete bydlet na stejném pokoji, můžete si ho 

odrezervovat.

2. kolo 16.8. - V  tomto kole se bude rezervovat pokoj, na kterém bydlíte během léta, pokud již nebyl 

někým rezervován v předchozím kole.

3.kolo 17.8. - Ve třeHm kole zámluv můžete k sobě přistěhovat tzv. alianci, toto kolo se týká především

těch, kteří chtějí bydlet na pokoji s konkrétní osobou (přistěhovávání osob k sobě).

4. kolo 19. - 26.8. -  V posledním kole si můžete zamluvit libovolný pokoj, který zůstal volný po 

předchozích třech kolech.

Z nařízení KaM musí být výsledná data předána ubytovací kanceláří do 31.8.2017

Veškeré  informace  budou  studentům  ještě  zaslány  formou  emailu  a  zveřejněny  na  facebookové

stránce koleje Hvězdy.
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2. Zodpovědnost za vedení posilovny

V rámci  minulé   schůze  KR byl  projednáván bod o zodpovědnos< za  vedení  posilovny,  který  byl

odložen na schůzi další.

Správce  posilovny  Lukáš  Kasala  vznesl  návrh  na  exkluzivitu  rozhodování  správce  posilovny.   Po

rozpravě přijala KR následující usnesení:

22/2017: 

Věci ohledně výběru vybavení do posilovny jsou plně v kompetenci správce posilovny. Vedoucí koleje

Hvězdy následně předkládá vyúčtování KR, která hlasuje o zveřejňování vyúčtování.

5-0-0 (pro – pro*- zdržel se)

V souvislos< s Hmto bodem se projednávalo i finanční ohodnocení pro správce posilovny. Po krátké

rozpravě přijala KR následující usnesení:

23/2017:

Mezi KaM a Lukášem Kasalou bude uzavřena dohoda o provedení práce. Jeho odměna bude činit

maximálně  20%  z  průměrné  měsíční  vybrané  částky  za  vstup  do  posilovny  za  akademický  rok

2016/2017. Prostředky na výplatu této odměny budou čerpány z vybraného vstupného.

4-0-1 (pro – pro*- zdržel se)

Správce posilovny, Lukáš Kasala, předložil KR návrh ceníku (v příloze zápisu), který byl kolejní radou

jednomyslně schválen. 

24/2017: 

Kolejní rada schvaluje předložený ceník vstupu do posilovny na akademický rok 2017/2018.

5-0-0 (pro – pro*- zdržel se)

3. Společenská místnost

Bylo navrženo, zda by bylo možné povolit kouření ve společenské místnos<. Následně KR přijala 

následující usnesení:

25/2017: 

Kouření ve společenské místnos* se povoluje.

5-0-0 (pro –pro*- zdržel se)
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4. Stěhování skladu stavebního materiálu

Majitel stavební firmy Jiří Boček telefonicky kontaktoval cca před dvěma týdny předsedkyni kolejní 

rady Karolínu Janků, které sdělil, že má v plánu své pracoviště přesouvat. PřesunuH bude buď úplné, 

nebo částečné. Vnímá, že další provoz jeho firmy je neslučitelný s Hm, že se nachází v blízkos< koleje. 

Prosí studenty o strpení, dokud se nepřesune.

5. Různé

Výměna ložního prádla

Na základě podnětu grémia předsedu KR UK, který se týkal prodloužení otevírací doby ubytovací 

kanceláře a výdeje ložního prádla na kolejích UK, vypracovala vedoucí koleje, paní  PaedDr. Jitka 

Čádová návrh, který předkládá vedoucí ubytovacího úseku, paní Mgr. Miroslavě  Hurdové. S návrhem 

byla obeznámena i KR. O případné změně a výsledku předloženého návrhu budou studen< 

informováni. ProzaHm k žádné změně nedochází, čeká se na rozhodnuH ubytovacího úseku.

Vyklizení kolárny a kočárkárny

Na facebookové stránce koleje Hvězda byl k informaci od vedoucí koleje, týkající se oznámení o 

vyklizení kolárny a kočárkárny  na druhém bloku dotaz, zda by šlo doplnit další stojany na kola a 

vyklidit nevyužívané a odložené nashromážděné věci. Vedoucí přislíbila, že situaci se stojany prošetří, 

popřípadě je doplní. O odklizení nepoužívaného naskladněného materiálu bude informovat studenty 

oznámením o jejich úklidu či odstranění.

Výskyt červů 

Ve sprchách na  prvním bloku v druhém a čtvrtém patře byl zaznamenán výskyt červů v odtokových 

kanálcích. Vedoucí koleje o tom byla informována a přislíbila řešení situace.

Park u Hvězdy 

Vedení koleje se snaží o kul<vaci zeleně v prostoru za kolejí směrem k Ankarské ulici – staré dřeviny, 

které jsou v nevyhovujícím stavu se vykácí a bude výsadba nových. Zavedla se tradice, že se vysazují 

pamětní stromy. V oblas< tohoto ´parku´ se neplánuje žádný altán či sezení. 

Venkovní posilovna

V okolí koleje je plánována venkovní posilovna, konkrétní lokace a podoba bude ještě zvolena.

Kolejní rada se k této záležitos< taktéž vyjádřila a přijala následující usnesení:

26/2017

Kolejní rada podporuje vybudování venkovní posilovny.

5-0-0 (pro – pro*- zdržel se)

Volejbalové hřiště 

V okolí volejbalového hřiště budou vysazeny keře.
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Sítě na hmyz

V minulos< byl řešen zvýšený výskyt hmyzu, který při větrání nejen ve večerních hodinách vlétá do 

budovy koleje. Jelikož se osvědčila instalace síH na hmyz, která byla v některých místnostech 

provedena, tak je přáním vedoucí koleje i KR, aby se zabudování síH do oken uskutečnilo v co nejvyšší 

možné míře. V souvislos< s touto problema<kou tedy KR přijala následující usnesení:

27/2017: 

KR požaduje umístění sí= pro* hmyzu do oken v umývárnách, sušárnách, posilovně, kuřárně, 

studovnách a společenské místnos*.

5-0-0 (pro – pro*- zdržel se)

Židle ve studovnách

Do studoven budou postupně doplněny novější židle.

Zákaz sušení prádla na pokojích

Byl vznesen dotaz na vedoucí koleje ohledně zákazu sušení prádla na vlastních pokojích, který byl 

oznámen a vyvěšen v prostorách koleje. Vedení koleje k tomuto zákazu přistoupilo z důvodu plísní, 

které při nedostatečném větrání při sušení prádla na pokojích vznikají.

Přestěhování prázdninového ubytování na zavřený blok 1 

Od  4.  do  11.9.2017  bude  probíhat  přestěhování  prázdninového  ubytování  zpět  na  první  blok  a

stávající studen< se musí dostavit do ubytovací kanceláře na přeubytování.
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CENÍK POSILOVNA
2017/2018

Semestr
1.9. - 31.1. - 800 Kč
1.2. - 30. 6. - 800 Kč

Měsíc  – 200 Kč

Celoroční - školní rok = 1.9. - 30.6. - 1400 Kč
Celoroční – školní rok + prázdniny = 4.9. - 31.8. - 
1600 Kč

Prázdniny: 1.7. - 31.8. - 400 Kč

Posilovna se nachází nad vrátnici 2.bloku.

Platby a registrace na vrátnici 2.bloku.

Web posilovny: facebook – Posilovna Hvězda

Email: posilovnahvezda@email.cz
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