
 
 kolejní rada Na Kotli  

v Hradci Králové  

29. 4. 2015  

zápis ze zasedání 

 
Zápis ze zasedání kolejní rady v Hradci Králové  
Přítomní: Josef Girgel, Zuzana Huľová, Veronika Vlčková, Martin Ondrej, Samuel Berec, Vojtěch Erbrt, 
Robert Šrejma  
Hosté: Alena Fléglová (vedoucí 7. správy KaM) 

Zahájení a schválení programu: 

1)  Změna lůžkové kapacity- kolej Na kotli 

2)  Změna lůžkové kapacity- kolej Palachova 

3) Konečná verze rozpočtu 

4) Zřízení nových kuřáren a učeben 

5) Změna přístupu do studoven 

6) Stížnost studentky Šmídové 

7) Nevyužitý prostor VŠ klubu 

Předměty řešení: 

1) Změna lůžkové kapacity- kolej Na kotli  

i. u 24 pokojů, dojde ke změně dvojlůžkových na jednolůžkové 

2) Změna lůžkové kapacity- kolej Palachova 

a)  6 buněk na vchodu CH se změní z 2x dvoulůžkových pokojů  změní na 2x jednolůžkový 

3) Konečná verze rozpočtu 

i. místo schodišťové stěny dojde k výměně oken za plastová v učebně na bloku A2, ubytovací 

kanceláři a část ve spojovací chodbě A1-A2 (cca 8) 

4) Zřízení nových kuřáren a učeben 

i. Návrh: Zřídit nové kuřárny, protože se hemží nové stížnosti na kuřáky. Nová kuřárna nahradí 

učebnu, tudíž se musí najít náhrada za ni. 

ii. Řešení: Nová kuřárna na bloku A3-324 a zároveň nová učebna na A1/424. 

5) Změna přístupu do studoven 

i. návrh 

ii.  Řešení: aby  učebny byly volně přístupné v době od 6-22 hodin  (nikoliv půjčované na 

kolejenku a občas i dlouhodobě blokované) 

6) Stížnost studentky Šmídové 

i. Stížnost: Na slečnu Šmídovou někdo slovně zaútočil. Ihned běžela na recepci podat výpověď 

a dané skutečnosti. Bála se fyzického napadení.  

ii. Závěr: Studentka Šmídová se šla osobně omluvit na ubytovací kancelář. V době incidentu 

byla  přehnaně hysterická. 

7) Nevyužitý prostor VŠ klubu 

i. Návrh: VŠ klub by se dal využít jako nekuřácká studovna s přidruženou kuchyňkou, která by 

se dala využít k přípravě jídel. 



ii. Řešení: VŠ klub bude volně přístupný studentům. Jeho přidružená kuchyňka je uzamykatelná 

a přístup k ní bude na kolejenku, aby za spotřebiče nesl někdo zodpovědnost a předešlo se 

nepořádku. 

 

Zapsal: Josef Girgel 

Josef Girgel 

Předseda kolejní rady v Hradci Králové 


