
Zasedání KR Hvězda, 1.2.2018

Kolejní rada Koleje Hvězda

ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

Datum a čas konání:   1. února 2018, 19.00 hodin

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

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

Lukáš Kasala (ke konci schůze)

Program zasedání:  1) Ku;lská místnost
                                     2) Žádos; na chov zvířat na koleji

                                     3) Schválení zápisu per rollam hlasování o zvýšení ceny praček

                                     4) Jiné

Zapisovatel: Karolína Janků (předsedkyně KR)

Program byl jednomyslně schválen.

1. Ku lská místnost

Ku;lská místnost byla vedoucí KR již přidělena (místnost 107 na 2.bloku), ale není ještě 

vyklizená. KR pracuje na provozním řádu této místnos;, který by měl být, v ideálním případě, 

hotov při příšFm zasedání KR.

2. Žádos  na chov zvířat na koleji

Na vedoucí koleje a KR se obrá;la slečna Kleprlíková s prosbou o schválení pobytu psa 

(jezevčík) na koleji. Po krátké rozpravě přijala KR následující usnesení:

1/2018 

Kolejní rada schvaluje psa na koleji u slečny Lucie Kleprlíkové. V případě s�žnos� však bude 

celá věc znovu projednána.

 4 - 0 - 0 (pro – pro; – zdržel se)

3. Schválení zápisu per rollam hlasování ohledně zvýšení ceny praček

Po poslední KR došlo k omylu vedoucí PaedDr. Jitky Jánošové, která vnímala zvýšení ceny

praček  jako  kolejní  radou  odsouhlasené.  Za  chybu  se  po  upozornění  vedoucí  omluvila  a
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navrhla celou záležitost znovu prodiskutovat na příšFm zasedání KR s Fm, že cena zůstane na

její  zodpovědnost  zvýšená.  Předsedkyně  KR  však  navrhla  hlasování  per  rollam,  aby  se

nečekalo až na schůzi KR.

KR následně tedy na tomto zasedání schvalovala zápis z hlasování per rollam ohledně zvýšení

ceny praní za půl hodiny na 10 Kč (zápis z hlasování per rollam v příloze).

2/2018:

KR souhlasí se zněním protokolu z hlasování per rollam.

4 – 0 – 0  (pro - pro; – zdržel se)

4. Jiné

Michal Matoušek navrhl, aby byla provedena revize elektrických obvodů, neboť jsou v 

neuspokojivém stavu. Následně KR hlasovala a přijala níže uvedené usnesení:

3/2018:

KR žádá vedoucí koleje Hvězda o revizi elektrických obvodů.

5 – 0 – 0 (pro – pro;- zdržel se)
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Příloha č. 1 

KOLEJNÍ RADA HVĚZDA 

Hlasování per rollam 27. – 29. 1. 2018 o zvýšení ceny za praní na půl hodiny. 

PROTOKOL 

Lhůty pro hlasování per rollam (dle čl. 9 odst. 6 Jednacího řádu kolejních rad vysokoškolských 

kolejí Univerzity Karlovy):

Text usnesení: Cena praní za půl hodiny se zvyšuje na 10 Kč.

Lhůta pro posouzení návrhu a diskuze o něm: do 27.1.2018 20:00

Lhůta pro hlasování: od 27.1.2018 20:01 do 29.1.2018 12:00

Hlasování (pro -pro; -zdržel se): 

* Jan Braun – PROTI

* Karolína Janků – PROTI

* Lukáš Kasala – PRO

* Michal Matoušek – PRO

* Jiří Vorobel – PROTI

Výsledek hlasování: 

* Pro návrh: 2

* Pro; návrhu: 3

* Zdrželi se: 0

Návrh na zvýšení ceny nebyl přijat.
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