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MÍSTO A ČAS KONÁNÍ: Hlávkova kolej – Studovna; pondělí 15. ledna 2018, od 21:00 hod. 

PŘÍTOMNÍ: (viz prezenční listina) 

Přítomno 4/5 členů KR HK (KR HK usnášeníschopná). 

 

PROGRAM: 

1) Schválení odpustků pro období 2018/I 
2) Schválení rozpočtu pro období 2018/I 
3) Schválení zápisu schůze KR20171204 
4) Schválení Hlášení o stavu klubu za období 2017/II 
5) Schválení Výroční zprávy klubu za kalendářní rok 2017 
6) Hlášení o stavu počítačové sítě 
7) Hlášení o stavu fitcentra 
8) Aktualizace předpisové základny klubu 
9) Různé 
 

1) Schválení odpustků pro období 2018/I 

Odpustky jsou aktivním členům udělovány zpětně jako forma poděkování za práci vykonanou pro klub 
Hlávkova kolej v předešlém období. 

Navrženi byli tito členové: 

 Bc. Vojtěch Kaiser – za aktivní působení v klubu a kolejní radě; 

 Ing. Tomáš Padělek Ph.D. – za aktivní působení v klubu a kolejní radě; 

 Bc. Martin Dendis – za aktivní působení v klubu a kolejní radě a správu počítačové sítě klubu; 

 Mgr. Vít Hradil – za působení v kolejní radě a volební komisi; 

 Bc. Dominika Krešáková – za působení v kolejní radě; 

 Richard Beer – za správu fitcentra klubu; 

 Bc. Tomáš Zikmund – za správu počítačové sítě klubu a působení ve volební komisi; 

 Vladislav Kan – za správu fitcentra klubu; 

 Mgr. Radka Keslerová Ph.D. – za působení ve volební komisi; 

 Bc. Kristýna Blašková – za organizaci Vánočního večírku. 

» Usnesení KR20180115-01 

„KR HK odpouští členský příspěvek pro období 2018/I V. Kaiserovi, T. Padělkovi, M. Dendisovi, 
V. Hradilovi, D. Krešákové, R. Beerovi, T. Zikmundovi, V. Kanovi, R. Keslerové a K. Blaškové.“ 

hlasování: (4) 4-0-0 usnesení přijato 
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2) Schválení rozpočtu pro období 2018/I 

T. Padělek představuje návrh rozpočtu. 

 

Příjmy 357‘756,81 Kč  Výdaje 35‘7756,00 Kč 

· Zůstatek z min. období 221‘786,81 Kč  · Odvody SU 30‘000,00 Kč 

· Členské příspěvky 136‘000,00 Kč  · Kancelář 10‘000,00 Kč 

· Půjčky 0,00 Kč  · Počítačová síť 20‘000,00 Kč 

· Dary 0,00 Kč  · Fitcentrum 50‘000,00 Kč 

· Hostel 0,00 Kč  · KDH 5‘000,00 Kč 

   · Propagace 15‘000,00 Kč 

   · Projekty 75‘000,00 Kč 

   · Splátky půjček 0,00 Kč 

   · Rezerva 152‘756,81 Kč 

 

K podobě rozpočtu nejsou další připomínky. 

» Usnesení KR20180115-02 

„KR HK schvaluje rozpočet klubu pro období 2018/I.“ 

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

3) Schválení zápisu schůze KR20171204 

M. Dendis představuje zápis schůze KR20171204 v podobě, v jaké byl zaslán do konference KR dne 5. 1. 
2018 v 18:52. 

K podobě zápisu nejdou další připomínky. 

» Usnesení KR20180115-03 

„KR HK schvaluje zápis ze schůze KR20171204.“ 

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

4) Schválení Hlášení o stavu klubu za období 2017/II 

Dle předpisové základny Studentské unie ČVUT musí každý interní klub podat nejpozději do 15. 1. 2018 
„Hlášení o stavu klubu“ za předešlý kalendářní půlrok. 

M. Dendis představuje návrh tohoto hlášení v podobě, v jaké byl zaslán do konference KR dne 5. 1. 2018 
v 18:52. 

K podobě hlášení nejdou další připomínky. 

» Usnesení KR20180115-04 

„KR HK schvaluje Hlášení o stavu klubu za období 2017/II.“ 

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

5) Schválení Výroční zprávy klubu za kalendářní rok 2017 

Dle předpisové základny Studentské unie ČVUT musí každý interní klub podat nejpozději do 28. 2. 2018 
„Výroční zprávu klubu“ za předešlý kalendářní rok. 

M. Dendis představuje návrh této zprávy v podobě, v jaké byla zaslána do konference KR dne 5. 1. 2018 
v 18:52. 
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K podobě zprávy nejdou další připomínky. 

» Usnesení KR20180115-05 

„KR HK schvaluje Výroční zprávu klubu za rok 2017.“ 

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

6) Hlášení o stavu počítačové sítě 

Provoz počítačové sítě klubu již delší dobu obstarává výhradně M. Dendis, který v současné době dokončuje 
magisterské studium. V reakci na tuto skutečnost již několikrát obeslal všechny členy klubu s žádostí o 
participaci na správě počítačové sítě. Teprve ale až poslední žádost, která byla zaslána na začátku ledna 2018, 
úspěšně oslovila několik dobrovolníků (převážně pak zahraničních studentů). 

M. Dendis s těmito dobrovolníky domluvil setkání na konec zkouškového období, tj. polovinu února 2018. 

7) Hlášení o stavu fitcentra 

Zástupce správce fitcentra V. Kan představil položkový seznam vybavení, které je plánováno pořídit do 
fitcentra v tomto účetním období. 

8) Aktualizace předpisové základny klubu 

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 Kontrolní komise SU také vyvstala nutnost připravit přepis upravující 
hospodaření s klubovými prostředky a majetkem. 

Základní návrh těchto předpisů představil M. Dendis na posledním zasedání KR, kde proběhla rozsáhlá 
diskuse, ze které vyplynula obecná shoda s výslednou podobou všech předpisů. T. Padělek přislíbil, že do 
tohoto zasedání KR vypracuje finální podobu předpisů ke schválení, bohužel ale z důvodu velkého časového 
vytížení nemohl tomuto slibu dostát. 

Tento bod se proto odročuje na další zasedání KR. 

9) Různé 

M. Dendis informuje, že před Vánocemi zaslal řediteli SÚZ ČVUT p. Ing. Boháčovi dopis, ve kterém žádá 
SÚZ o pořízení zrcadel a běžeckého pásu do fitcentra a o rekonstrukci kolejních kuchyněk. 

Na tuto žádost prozatím SÚZ neodpověděl a M. Dendis proto hodlá SÚZ znovu kontaktovat po 
zkouškovém období. 

21:54 – Konec zasedání KR 
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VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ 

» Usnesení KR20180115-01 

„KR HK odpouští členský příspěvek pro období 2018/I V. Kaiserovi, T. Padělkovi, M. Dendisovi, 
V. Hradilovi, D. Krešákové, R. Beerovi, T. Zikmundovi, V. Kanovi, R. Keslerové a K. Blaškové.“ 

» Usnesení KR20180115-02 

„KR HK schvaluje rozpočet klubu pro období 2018/I.“ 

» Usnesení KR20180115-03 

„KR HK schvaluje zápis ze schůze KR20171204.“ 

» Usnesení KR20180115-04 

„KR HK schvaluje Hlášení o stavu klubu za období 2017/II.“ 

» Usnesení KR20180115-05 

„KR HK schvaluje Výroční zprávu klubu za rok 2017.“ 

 

Zápis schválen KR HK dne 12. 03. 2018. 

 

 

 

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

Bc. Martin Dendis 

předseda klubu HK 

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

Ing. Tomáš Padělek Ph.D. 

místopředseda klubu HK 
zapisovatel 

 


