
Zasedání KR Hvězda, 11.10.2017

Kolejní rada Koleje Hvězda

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

Datum a čas konání:   11. října 2017, 19.00 hodin

Místo konání: Kolej Hvězda, 1.blok, studovna číslo 4

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

Program zasedání:  1. Projednání záležitos9 rušivého chování studenta Amira Mohameda     
                                        Amira  Elhosiny Ibrahima
        2. Ku9lská místnost
        3. Dataprojektor
               4. Zvířata na koleji
                                     5. Vratná záloha na klíč od pokoje při nastěhování se

Zapisovatel: Karolína Janků (předsedkyně KR)

Program byl jednomyslně schválen.

1. Projednání záležitos! rušivého chování studenta Amira Mohameda Amira Elhosiny 

Ibrahima

Na základě připravených  podkladů od vedoucí koleje PaedDr.  Jitky  Jánošové KR jednala o

nejvhodnějším řešení situace. Po krátké rozpravě přijala KR následující usnesení:

28/2017: 

KR   se  studentem  Amirem  Mohamedem  Amirem  Elhosinym  Ibrahimem  promluví  o  jeho

rušivém chování.

5-0-0 (pro – pro%- zdržel se)

2. Ku!lská místnost

Vedoucí koleje, PaedDr. Jitka Jánošová pro ku9lskou místnost vyčlenila prostory na 3.bloku, 

které KR ukáže.

3. Dataprojektor

Probíhá jednání s firmami, které představují  svou cenovou nabídku na instalaci.  Následně

bude vypsána veřejná zakázka.
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4. Žádos! o povolení zvířete na pokoji

V následujícím bodu programu byl věnován prostor žádostem o povolení zvířete na pokoji, 

neboť dle ubytovací řádu vysokoškolské koleje UK, článku 6 - Chov zvířat: ,,V koleji není 

povoleno chovat zvířata. Výjimku může povolit vedoucí koleje na základě písemné žádos% 

ubytovaného, doloženého souhlasným vyjádřením kolejní rady dané koleje a spolubydlících..´´

a) Žádost slečny Kateřiny Šimákové

Kateřina Šimáková zaslala písemně žádost o povolení chovu dvou korálovek (Korálovka 

l.p.knoblochi), které bude mít umístěny v teráriu. Udává, že jsou korálovky neškodné a 

nezapáchají. Dále uvádí, že její spolubydlící z buňky, Eliška Jandová, s chovem korálovky 

souhlasí. Terárium je navíc zabezpečeno kovovým zámkem.

29/2017: 

KR souhlasí s 1m, aby měla ubytovaná Kateřina Šimáková korálovky po dobu souhlasu 

spolubydlící.

5-0-0 (pro – pro%- zdržel se)

b) Žádost slečny Barbory Lisníkové

Slečna Lisníková se obrá9la na vedoucí koleje a KR s žádosN o to, aby měla v rámci svého 

ubytování na jednolůžkovém pokoji papouška rodu Agapornis. Dle jejich slov v žádos9 je 

papoušek 9chý (vyjma cca prvních dese9 minut po odchodu majitelky a než si vznikne na 

nový prostor, což může majitelka řešit pro9hlukovým krytem na klec), čistotný a pravidelně s 

ním navštěvuje veterinárního lékaře. Slečna Lisníková je na jednolůžkovém pokoji, tudíž 

souhlas spolubydlícího není potřeba.

30/2017: 

KR souhlasí s 1m, aby měla ubytovaná Barbora Lisníková papouška. V případě s1žnos1 bude 

celá věc znovu prošetřena.  

5-0-0 (pro – pro%- zdržel se)

c) Žádost pana Mgr. Jana Rystoně

Pan  Mgr.  Ryston  žádá  o  schválení  kocoura  na  manželské  buňce.  Kocour  je  pravidelně

veterinárně prohlížen. V minulos9 (1/2016) KR již projednávala povolení panu Rystonovi, aby

mohl mít kocoura na manželské buňce. Nyní předkládá žádost o povolení znovu.

31/2017: 

KR souhlasí s 1m, aby měla ubytovaný Mgr. Jan Ryston na buňce kocoura.   

5-0-0 (pro – pro%- zdržel se)
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5. Vratná záloha na klíče od pokoje při nastěhování se

Eviduje se velké množství případů, kdy studen9 řádně neukončí svůj pobyt a nevráN klíče. Pro

ochranu následně ubytovaného studenta a jeho majetku  nelze pouze dodělat klíč, ale musí

se vyměnit celý zámek.  Jsou s Nm spojeny tedy náklady, kvůli kterým byla zavedena vratná

záloha 200,- Kč na klíče. Při  zahájení ubytování je tedy v částce, která je k úhradě, i  tato

položka. Po ukončení ubytování a řádném předání pokoje a klíče se záloha studentovi vrací

zpět na jeho bankovní účet. Pokud pobyt student řádně neukončí a klíče nevráN, je záloha

použita  na  částečnou  úhradu  nákladů  spojených  s výměnou  zámku  a  nevrací  se. Tento

postup se začal již prak9kovat v rámci nového ubytování studentů.

Kolejní rada si přeje do budoucna být o těchto záležitostech příště informována dopředu a

nikoliv zpětně.

32/2017: 

Kolejní rada s 1mto opatřením souhlasí.

5-0-0 (pro – pro%- zdržel se)
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