
Zasedání KR Hvězda, 7.12. 2017

Kolejní rada Koleje Hvězda

ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

Datum a čas konání:  7. prosince 2017, 18.30 hodin

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

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

Hosté:                         PaedDr. Jitka Jánošová, Radka Kuklová

Program zasedání:  1. Informace k rekonstrukci koleje Hvězdy
        2. Štěnice na koleji
               3. Žádos@ na chov zvířat na koleji
                                     4. Jiné

Zapisovatel: Karolína Janků (předsedkyně KR)

Program byl jednomyslně schválen.

1. Informace k rekonstrukci koleje Hvězdy

19.12.2017 je kolaudace velkých stavebních prací. Po zbytek prosince a ledna budou probíhat

drobné práce a úklid.

2. Štěnice na koleji

Momentálně byl zaznamenán výskyt štěnic na dvou pokojích 1.bloku. Situace byla ihned 

řešena a provedla se veškerá preven@vní opatření.

3. Žádos* na chov zvířat na koleji

a) žádost slečny Kratochvílové

Slečna Kratochvílová požádala vedoucí koleje Hvězda a KR o schválení pobytu psa na jejím 

jednolůžkovém  pokoji. 

Po krátké rozpravě přijala KR následující usnesení:

33/2017: 

Kolejní rada schvaluje psa na koleji u slečny Gabrielové. V případě s�žnos� však bude celá věc

znovu projednána.

4-0-0 (pro – pro'- zdržel se)
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b) žádost slečny Gabrielové

Slečna Gabrielová kontaktovala vedoucí koleje Hvězda a KR v záležitos@ povolení králíků na

jejím jednolůžkovém  pokoji. 

KR následně přijala usnesení:

34/2017: 

Kolejní rada schvaluje králíky na koleji u slečny Gabrielové. V případě s�žnos� však bude celá

věc znovu projednána.

4-0-0 (pro – pro'- zdržel se)

c) žádost slečny Hallové

Slečna  Hallová  též  žádá  o  povolení  zvířete  na  koleji.  V  tomto  případě  kočky  na  buňce

manželské koleje. 

KR po diskuzi přijala usnesení:

35/2017: 

Kolejní rada schvaluje kočku na koleji u slečny Hallové. V případě s�žnos� však bude celá věc 

znovu projednána.

4-0-0 (pro – pro'- zdržel se)

4. Jiné

Mul*mediální místnost

Je na ni vypsána veřejná zakázka, o vývoji situace budeme informováni. Ve chvíli schůze je 

situace taková, že tam jsou tam připraveny rozvody a žaluzie.

Ku*lská místnost

Vedoucí koleje přislíbila KR ku@lskou místnost, až bude nachystána, tak ji členům KR ukáže.

Venkovní posilovna

Vedoucí koleje připomenula plán vybudování venkovní posilovny. 

Výměna dveří

Na Hvězdě bude probíhat postupně výměna dveří. Celkem je k dispozici 450 dveří. Plánují se i

nátěry futer.
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Rekonstrukce koupelen

Začátkem roku 2018 je v plánu rekonstrukce koupelen na třeLm bloku (3B), konkrétně na 2., 

3. a 4.patře.

Poplatek za ping – pong

Vedoucí poprosila KR o to, aby určila cenu za ping-pong, kam byl zakoupen nový stůl, míčky a 

pálky. 

Po krátké rozpravě proběhlo první hlasování o 40 Kč na hodinu za místnost, pálky a míčky, 

které dopadlo s výsledkem 2 pro, 2 pro@, což je bohužel pro přijeL usnesení nedostačující 

výsledek. Poté tedy KR pokračovala v diskuzi o ceně, aby mohla znovu hlasovat v rámci 

nového návrhu a dospěla k nové částce, kterou na základě hlasování přijala:

36/2017: 

Platba za ping - pongovou místnost s pálky a míčky, na dobu 1 hodiny, bude 30 Kč. 

3-1-0 (pro – pro'- zdržel se)

Dotaz na placení Isicem všech služeb na koleji.

Návrh na zvýšení ceny praní na koleji

Grémium předsedů kolejních rad v minulos@ usilovalo o cenu za praní 12 Kč za hodinu, která  

byla zavedena do praxe. Dle vedoucí koleje jde o částku minimální doporučenou a je 

možnost, že vedoucí může KR navrhnout částku jinou (vyšší) a když se schválí, tak bude platná

nová cena. Jejím návrhem bylo 10 Kč na praní za půl hodiny. KR následně k tomuto návrhu 

hlasovala pro: 2 – pro@: 1 - zdržel se: 1. 

Michal Matoušek následně navrhl zvýšení ceny praní na půl hodiny na 20 Kč pod podmínkou, 

že budou zakoupeny nové kvalitní pračky po tom, co budou staré vyřazeny. Hlasování 

následně proběhlo s výsledkem pro: 1 – pro@: 3. I tento návrh tedy nebyl přijat.
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