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MÍSTO A ČAS KONÁNÍ: Hlávkova kolej – Studovna; pondělí 4. prosince 2017, od 21:00 hod. 

PŘÍTOMNÍ: (viz prezenční listina) 

Přítomno 4/4 členů KR HK (KR HK usnášeníschopná). 

Volební komisař: Vojtěch Kaiser 

Skrutátor: Vojtěch Kaiser 

 

PROGRAM: 

1) Volba předsedy a místopředsedy klubu 
2) Jmenování zástupce Hlávkovy nadace 
3) Jmenování zástupce cizojazyčných ubytovaných 
4) Hlášení o stavu počítačové sítě 
5) Hlášení o stavu fitcentra 
6) Členské příspěvky 
7) Revize a přeschválení dřívějších usnesení 
8) Návrh rozpočtu 2018/I 
9) Nové projekty 
10) Vánoční večírek 
11) Příprava aktualizace Stanov a interních předpisů 
12) Různé 
 

 

1) Volba předsedy a místopředsedy klubu 

Volba předsedy a místopředsedy klubu se řídí vnitřním předpisem HK01 a Stanovami SU. 

A) Volební komisař a skrutátor 

Volbu předsedy klubu řídí volební komisař, tajná hlasování řídí skrutátor. Do funkce volebního komisaře a 
skrutátora pro tuto schůzi se přihlásil V.Kaiser. 

» Usnesení KR20171204-01 

„KR HK jmenuje Bc. Vojtěcha Kaisera volebním komisařem a skrutátorem pro schůzi KR20171204.“ 

hlasování: (4) 4-0-0 usnesení přijato 

B) Volba Předsedy klubu  

Do funkce předsedy klubu se přihlásil M.Dendis.  

Volbu řídí volební komisař. 

» Volba KR20171204-V01 

„Předseda klubu – Bc. Martin Dendis.“ 

hlasování: (4) 3-0-1 usnesení přijato 
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» Usnesení KR20171204-02 

„KR HK navrhuje Prezidentovi Studentské unie ČVUT jmenovat Bc. Martina Dendise předsedou Klubu 
Hlávkova kolej.“ 

hlasování: (4) 3-0-1 usnesení přijato 

C) Volba Místopředsedy klubu 

Zvolený předseda M.Dendis navrhl do funkce místopředsedy klubu podle čl. XV, odst. 7 písm. a Stanov SU 
T.Padělka. 

Tajné hlasování řídí skrutátor. 

» Usnesení KR20171204-03 

„KR HK jmenuje Ing. Tomáše Padělka, Ph.D. místopředsedou Klubu Hlávkova Kolej s účinností od 
jmenování předsedy klubu.“ 

hlasování: (4) 3-0-1 usnesení přijato 

2) Jmenování zástupce Hlávkovy nadace 

Dosavadní zástupce Hlávkovy nadace v KR V.Hradil nebude v této funkci pokračovat, proto je zapotřebí v 
součinnosti se zástupci Hlávkovy nadace jmenovat nového zástupce. 

Kandidát do této pozice se nepřihlásil a nikomu z členů KR není takový kandidát znám. Jmenování zástupce 
Hlávkovy nadace se proto odkládá na další schůzi a KR HK bude dočasně pracovat bez zástupce Hlávkovy 
nadace. 

» Usnesení KR20171204-04 

„KR HK bude až do řádného jmenování zástupce Hlávkovy nadace pracovat v omezeném počtu s 
neobsazenou pozicí zástupce Hlávkovy nadace.“ 

hlasování: (4) 4-0-0 usnesení přijato 

3) Jmenování zástupce cizojazyčných ubytovaných 

V Hlávkově koleji je ubytována početná skupina ruskojazyčných studentů a Stanovy klubu umožňují do KR 
kooptovat jejich zástupce. Pro funkční období 2018 – 2020 se zřizuje pozice zástupce ruskojazyčných 
ubytovaných. Do funkce zástupce ruskojazyčných ubytovaných se přihlásil V.Kan. 

Tajnou volbu řídil skrutátor. 

» Usnesení KR20171204-05 

„KR HK zřizuje podle § 4, odst. 2, písm. d Stanov klubu HK pro funkční období 2018 – 2020 pozici 
zástupce ruskojazyčných ubytovaných.“ 

hlasování: (4) 4-0-0 usnesení přijato 

» Usnesení KR20171204-06 

„KR HK jmenuje Vladislava Kana zástupcem ruskojazyčných ubytovaných v KR HK.“ 

hlasování: (4) 4-0-0 usnesení přijato 

4) Hlášení o stavu počítačové sítě 

Správce počítačové sítě M.Dendis stručně informoval o stavu počítačové sítě klubu: 
- Technické vybavení nové studovny bylo pořízeno z prostředků poskytnutých Hlávkovou nadací a bude 

v majetkové správě SÚZ ČVUT. M.Dendis bude trvat na neomezeném užívání ze strany ubytovaných 
studentů. 



 

 

Zápis schůze Kolejní rady Klubu Hlávkova kolej 3/7 

- Dlouhodobě se nedaří najít další schopné správce sítě a M.Dendis je na celou správu sítě sám. Veškeré 
dosavadní kampaně byly neúčinné. 

- Veškeré rozvojové projekty počítačové sítě byly ukončeny. 

Další rozvoj počítačové sítě v nejbližší době v podobě velkých projektů se nepředpokládá. 

5) Hlášení o stavu fitcentra 

Správce fitcentra R.Beer stručně informoval o postupu budování fitcentra: 
- Stávající vybavení funguje a je pravidelně kontrolováno. 
- V nejbližší době bude předložen položkový plán pro pořízení dalších strojů. 

Proběhla diskuse o dalším postupu při dovybavení fitcentra. 

6) Členské příspěvky 

V souvislosti se změnami nejrůznějších předpisů je zapotřebí s účinností od 01.01.2018 aktualizovat výši 
členského příspěvku do klubu. Stávající členský příspěvek ve výši 800,00 Kč/účetní půlrok se jeví jako 
adekvátní a KR nemá důvody pro jeho navýšení. 

» Usnesení KR20171204-07 

„KR HK schvaluje jednotný členský příspěvek ve výši 800 Kč/účetní půlrok s účinností od 1. 1. 2018.“ 

hlasování: (4) 4-0-0 usnesení přijato 

7) Revize a přeschválení dřívějších usnesení 

V souvislosti se změnami nejrůznějších předpisů je zapotřebí revidovat a případně přeschválit dlouhodobě 
platná usnesení, a především usnesení přijatá před 01.01.2017. 

M.Dendis a T.Padělek navrhují současně pozastavit všechny klubové projekty a znovujmenovat všechny 
klubové funkcionáře. 

Tajné volby řídil skrutáror. 

» Usnesení KR20171204-08 

„KR HK pozastavuje všechny projekty Klubu Hlávkova kolej neukončené k datu 31. 12. 2017.“ 

hlasování: (4) 4-0-0 usnesení přijato 

» Usnesení KR20171204-09 

„KR HK odvolává k datu 31.12.2017 všechny správce, zástupce správců a registrátory.“ 

hlasování: (4) 4-0-0 usnesení přijato 

» Usnesení KR20171204-10 

„KR HK jmenuje k datu 01.01.2018 Bc. Martina Dendise správcem počítačové sítě.“ 

hlasování: (4) 4-0-0 usnesení přijato 

» Usnesení KR20171204-11 

„KR HK jmenuje k datu 01.01.2018 Bc. Tomáše Zikmunda zástupcem správce počítačové sítě.“ 

hlasování: (4) 4-0-0 usnesení přijato 

» Usnesení KR20171204-12 

„KR HK jmenuje k datu 01.01.2018 Richarda Beera správcem fitcentra.“ 

hlasování: (4) 4-0-0 usnesení přijato 
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» Usnesení KR20171204-13 

„KR HK jmenuje k datu 01.01.2018 Vladislava Kana zástupcem správce fitcentra.“ 

hlasování: (4) 4-0-0 usnesení přijato 

» Usnesení KR20171204-14 

„KR HK jmenuje k datu 01.01.2018 Richarda Dubana registrátorem.“ 

hlasování: (4) 4-0-0 usnesení přijato 

» Usnesení KR20171204-15 

„KR HK obnovuje k datu 01.01.2018 Kroužek deskových her (KDH) a určuje Bc. Vojtěcha Kaisera 
vedoucím projektu.“ 

hlasování: (4) 4-0-0 usnesení přijato 

8) Návrh rozpočtu 2018/I 

Rozpočet připravuje T.Padělek a předloží jej ke schválení na první schůzi KR po uzávěrce hospodářského 
roku 2017. 

Příjmy jsou předpokládány v objemu přibližně 385'000 Kč. 

Pro fond počítačové sítě se na základě požadavků M.Dendise předpokládá alokace ve výši 20'000 Kč. 

Pro fond fitcentrum se na základě požadavků R.Beera předpokládá alokace ve výši 50'000 Kč. Čerpání fondu 
je podmíněno schválením příslušných projektů pro rozvoj fitcentra. 

Pro fond KDH se na základě požadavků V.Kaisera předpokládá alokace ve výši 5'000 Kč. 

Pro fond PaR se předpokládá alokace ve výši 15'000 Kč. 

Pro fond kanceláře se předpokládá alokace ve výši 10'000 Kč. 

» Usnesení KR20171204-16 

„KR HK schvaluje předpokládaný rozpočtový rámec pro účetní období 2018/I.“ 

hlasování: (4) 4-0-0 usnesení přijato 

9) Nové projekty 

M.Dendis navrhuje pořídit výčepní zařízení. KR ročně pořádá několik akcí, při kterých probíhá výčep nápojů, 
a zapůjčování výčepního zařízení od jiných klubů je logisticky náročné. 

Předpokládané náklady projektu jsou okolo 20'000 Kč.  

» Usnesení KR20171204-17 

„KR HK schvaluje projekt pro pořízení výčepního zařízení, určuje Bc. Martina Dendise vedoucím projektu a 
přiděluje prostředky ve výši 25'000 Kč.“ 

hlasování: (4) 4-0-0 usnesení přijato 

10) Vánoční večírek 

K.Blašková navrhuje uspořádat Vánoční večírek s tradičním občerstvením. Při této příležitosti bude 
ubytovaným oficiálně předána do užívání nová studovna. 

Předpokládané náklady projektu jsou 5'000 Kč.  
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» Usnesení KR20171204-18 

„KR HK schvaluje projekt Vánoční večírek, určuje Kristýnu Blaškovou vedoucím projektu a přiděluje 
prostředky ve výši 5'000 Kč.“ 

hlasování: (4) 4-0-0 usnesení přijato 

22:43 – K.Blašková opouští zasedání KR 

11) Příprava aktualizace Stanov a interních předpisů 

Stávající Stanovy a interní předpisy je třeba revidovat z důvodů kolize s některými ustanovením nadřazených 
předpisů SU. Současně je také snaha kodifikovat některé běžné procesy v souvislosti s jasným rozdělením 
pravomoci a odpovědnosti. 

Po nedávné kontrole ze strany KK SU také vyvstala nutnost připravit přepis upravující hospodaření  
s klubovými prostředky a majetkem. 

Základní návrh připravil M.Dendis. Proběhla rozsáhlá diskuse, ze které vyplynula obecná shoda  
s výslednou podobou všech předpisů. T.Padělek přislíbil, že v krátké době zpracuje finální podobu předpisů a 
tyto pak budou KR předloženy ke schválení.  

12) Různé 

V.Kaiser přednesl problematiku zapůjčování klubového majetku, především tedy her v rámci KDH, která 
není kodifikována žádným předpisem a případné vymáhání náhrady za nevrácený nebo poškozený majetek 
může být velmi problematické. Z diskuse vyplynula nutnost přípravy interního předpisu upravujícího 
podmínky zapůjčování klubového majetku. V.Kaiser přislíbil, že návrh předpisu připraví a T.Padělek přislíbil 
pomoc s jeho finální úpravou. Předpis by mohl být připraven ke schválení na jaře 2018. 

23:35 – Konec zasedání KR 
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VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ 

» Usnesení KR20171204-01 

„KR HK jmenuje Bc. Vojtěcha Kaisera volebním komisařem a skrutátorem pro schůzi KR20171204.“ 

» Usnesení KR20171204-02 

„KR HK navrhuje Prezidentovi Studentské unie ČVUT jmenovat Bc. Martina Dendise předsedou Klubu 
Hlávkova kolej.“ 

» Usnesení KR20171204-03 

„KR HK jmenuje Ing. Tomáše Padělka, Ph.D. místopředsedou Klubu Hlávkova Kolej s účinností od data 
jmenování předsedy klubu.“ 

» Usnesení KR20171204-04 

„KR HK bude až do řádného jmenování zástupce Hlávkovy nadace pracovat v omezeném počtu s 
neobsazenou pozicí zástupce Hlávkovy nadace.“ 

» Usnesení KR20171204-05 

„KR HK zřizuje podle § 4, odst. 2, písm. d Stanov klubu HK pro funkční období 2018 – 2020 pozici 
zástupce ruskojazyčných ubytovaných.“ 

» Usnesení KR20171204-06 

„KR HK jmenuje Vladislava Kana zástupcem ruskojazyčných ubytovaných v KR HK.“ 

» Usnesení KR20171204-07 

„KR HK schvaluje jednotný členský příspěvek ve výši 800 Kč/účetní půlrok s účinností od 1. 1. 2018.“ 

» Usnesení KR20171204-08 

„KR HK pozastavuje všechny projekty Klubu Hlávkova kolej neukončené k datu 31. 12. 2017.“ 

» Usnesení KR20171204-09 

„KR HK odvolává k datu 31.12.2017 všechny správce a jejich zástupce a registrátory.“ 

» Usnesení KR20171204-10 

„KR HK jmenuje k datu 01.01.2018 Bc. Martina Dendise správcem počítačové sítě.“ 

» Usnesení KR20171204-11 

„KR HK jmenuje k datu 01.01.2018 Bc. Tomáše Zikmunda zástupcem správce počítačové sítě.“ 

» Usnesení KR20171204-12 

„KR HK jmenuje k datu 01.01.2018 Richarda Beera správcem fitcentra.“ 

» Usnesení KR20171204-13 

„KR HK jmenuje k datu 01.01.2018 Vladislava Kana zástupcem správce fitcentra.“ 

» Usnesení KR20171204-14 

„KR HK jmenuje k datu 01.01.2018 Richarda Dubana registrátorem.“ 

» Usnesení KR20171204-15 

„KR HK obnovuje k datu 01.01.2018 Kroužek deskových her (KDH) a určuje Bc. Vojtěcha Kaisera 
vedoucím projektu.“ 

» Usnesení KR20171204-16 

„KR HK schvaluje předpokládaný rozpočtový rámec pro účetní období 2018/I.“ 
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» Usnesení KR20171204-17 

„KR HK schvaluje projekt pro pořízení výčepního zařízení, určuje Bc. Martina Dendise vedoucím projektu a 
přiděluje prostředky ve výši 25'000 Kč.“ 

» Usnesení KR20171204-18 

„KR HK schvaluje projekt Vánoční večírek, určuje Kristýnu Blaškovou vedoucím projektu a přiděluje 
prostředky ve výši 5'000 Kč.“ 

 

 

Zápis schválen KR HK dne 15. 01. 2018. 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Bc. Vojtěch Kaiser 

úřadující předseda klubu HK 
volební komisař a skrutátor 

zapisovatel 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Bc. Martin Dendis 

zvolený předseda klubu HK 

 


