
 

Klub Hlávkova kolej 
Jenštejnská 1966/1, Praha, CZ 
http://www.hk.cvut.cz 

K O L E J N Í  R A D A  
Klubu Hlávkova kolej 

 
ZÁPIS 

ze schůze Kolejní rady  
číslo zápisu: KR20180604 

 

 

Zápis schůze Kolejní rady Klubu Hlávkova kolej 1/3 

MÍSTO A ČAS KONÁNÍ: Hlávkova kolej – Studovna; pondělí 4. července 2018, od 21:00 hod. 

PŘÍTOMNÍ: (viz prezenční listina) 

Přítomno 3/4 členů KR HK (KR HK usnášeníschopná). 

 

PROGRAM: 

1) Smlouva o pronajmu posilovny 
2) Čistka v kolárně 
3) GDPR 
4) Stav fitcentra 
5) Stav počítačové sítě 
6) Kroužek deskových her 
 

1) Smlouva o pronajmu posilovny 

M. Dendis předkládá k otevřené diskuzi smlouvu o Pronájem sportovišť SÚZ, která byla zaslána do konference 
Rady Studentských Samospráv. K podobě smlouvy je několik připomínek. Všeobecný je hlavně nesouhlas s výši 
uvedeného nájmu, který není zdůvodněn (položkově rozepsán), a to primárně z toho důvodu, že totožná částka 
byla napočítána plošně i ostatním menším kolejním klubům Studentské unie ČVUT a přítomní se domnívají, 
že reálné náklady za úklidovou službu, elektrickou energii a vytápění tak mohou být nižší. 

M. Dendis slibuje, že veškeré námitky sepíše a zašle do konference Rady Studentských Samospráv k revizi. 

2) Čistka v kolárně 

P. Gula (správce počítačové sítě) informuje, že je v kolárně nashromážděno velké množství kol, která nemusí 
být aktivně využívány, nebo mohou patří lidem, kteří už nebydlí na koleji. Navrhuje proto zavést evidenci kol 
a jejich majitelů s platností od nového akademického roku 2018/2019, tj. každý kdo bude chtít uschovat kolo 
v kolárně jej musí čitelně označit svým jménem a číslo pokoje na kterém bydlí. 

» Usnesení KR20180604-01 
„KR HK nařizuje, že každé kolo v kolárně musí být viditelně označeno visačkou se jménem a číslem pokoje 
jeho vlastníka. Toto nařízení nabude účinnosti 1. 10. 2018.“ 

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

3) GDPR 

M. Dendis informuje o potřebě sepsat seznam osobních údajů, které klub HK eviduje, délku jejich evidence, 
účel a jak je s nimi nakládáno (přístup, ochrana, ad.). Dále informuje o novém registračním formuláři, na kterém 
v současné době pracuje Centrála Studentské unie ČVUT ve spolupráci s právním poradcem, a který bude 
potřeba následně integrovat do informačního systému. 
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4) Stav fitcentra 

V. Kan informuje, že se situace s úklidem v posilovně od posledního zasedání KR HK zlepšila. Dále by chtěli 
správci fitcentra začít čerpat finanční částku, která jim byla přidělena pro účetní období 2018/I, a zakoupit nové 
stroje a další vybavení do fitcentra. 

M. Dendis navrhuje s nákupem vybavení vyčkat, doku se nevyjasní situace ohledně Smlouvy o pronájem 
sportoviště s tím, že nevyčerpané peníze budou převedeny a využity v dalším účetním období 2018/II. 

» Usnesení KR20180604-02 
„KR HK nařizuje vyčkat s nákupem sportovního vybavení do doby vyjasnění situace ohledně Smlouvy o 
pronájem sportovišť a schvaluje převést nevyčerpaný rozpočet fitcentra ve výši 50 tis. Kč na účetní období 
2018/II.“ 

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

5) Stav počítačové sítě 

Na předchozím zasedání KR HK informoval M. Dendis o potřebě pořídit nový (cvičný) server, který bude 
sloužit k zaškolení nových správců sítě a případným dalším experimentům, díky čemuž nebude hrozit případné 
negativní narušení “produkční“ sítě a omezení připojených členů. Předkládá proto dříve slíbený seznam HW, 
který by chtěl pro tyto účely pořídit a žádá o přidělení 60 tis. Kč na tento projekt. 

» Usnesení KR20180604-03 
„KR HK schvaluje rozpočet ve výši 60 tis. Kč pro projekt zaškolení nových správců počítačové sítě.“ 

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

6) Kroužek deskových her 

Správce kroužku deskových her V. Kaiser se na schůzi nedostavil. 

M. Dendis informuje přítomné, že se V. Kaiser písemně omluvil a slíbil, že hlášení zašle o stavu kroužku 
deskových her zašle do konference kolejní rady. 

22:14 – Konec zasedání KR 
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VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ 

» Usnesení KR20180604-01 
„KR HK nařizuje, že každé kolo v kolárně musí být viditelně označeno visačkou se jménem a číslem pokoje 
jeho vlastníka. Toto nařízení nabyde účinnosti 1. 10. 2018.“ 

» Usnesení KR20180604-02 
„KR HK nařizuje vyčkat s nákupem sportovního vybavení do doby vyjasnění situace ohledně Smlouvy o 
pronájem sportovišť a schvaluje převést nevyčerpaný rozpočet fitcentra ve výši 50 tis. Kč na účetní období 
2018/II.“ 

» Usnesení KR20180604-03 
„KR HK schvaluje rozpočet ve výši 60 tis. Kč pro projekt zaškolení nových správců počítačové sítě.“ 
 

Zápis schválen KR HK dne 16. 9. 2018. 

 

 

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

Ing. Martin Dendis 

předseda klubu HK 

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

Vladislav Kan 

zapisovatel 
 


