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MÍSTO A ČAS KONÁNÍ: Hlávkova kolej – Studovna; pondělí 16. září 2018, od 21:00 hod. 

PŘÍTOMNÍ: (viz prezenční listina) 

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

Skrutátor: Peter Guĺa 

 

PROGRAM: 

1) Schválení zápisů ze schůzí KR HK a Hlášení o stavu klubu HK 
2) Doplňovací volby 
3) Schválení odpustků pro období 2018/II 
4) Seznamovací Grilovací party 
5) Nákup audiotechniky do studovny 
6) Stav fitcentra 
7) Stav počítačové sítě 
8) Kroužek deskových her 
 

1) Schválení zápisů ze schůzí KR HK a Hlášení o stavu klubu HK 

M. Dendis předkládá ke schválení zápis ze schůze KR20180312 a KR20180604 v podobě, v jaké byly zaslány 
do konference KR dne 24. 3. 2018 v 16:36 (KR20180312) a dne 14. 6. 2018 ve 20:03 (KR20180604) a Hlášení 
o stavu klubu HK za období 2018/I v podobě, v jaké byl zaslán do konference 25. 7. 2018 v 19:48. 

K podobě zápisů ani hlášení nejsou další připomínky. 

» Usnesení KR20180916-01 
„KR HK schvaluje zápisy ze schůzí KR20180312 a KR20180604 v podobě, v jaké byly předloženy ke schválení 
na schůzi KR20180916.“ 

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

» Usnesení KR20180916-02 
„KR HK Hlášení o stavu klubu HK za období 2018/I v podobě, v jaké bylo předloženo ke schválení na schůzi 
KR20180916.“ 

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

2) Doplňovací volby 

Předseda M. Dendis vyhlašuje dle interního předpisu HK02/2 doplňovací volby do kolejní rady HKV007 za 
K. Blaškovou, zástupkyni ubytovaných studentů na koleji, která se v průběhu prázdnin odstěhovala z koleje. 

Volby budou probíhat pod dohledem volební komise jmenované KR dle následujícího harmonogramu: 
1. přihlašování kandidátů: 17. 9. 2018 – 23. 9. 2018 
2. volební kampaň: 24. 9. 2018 – 30. 9. 2018 
3. volební týden: 2. 10. 2018 18:00-21:00, 3. 10. 2018 18:00-21:00 
4. zpracování výsledků voleb: 8. 10. 2018 - 14. 10. 2018 
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Do volební komise se přihlásili M. Dendis, V. Kaiser a T. Padělek. 

Hlasování o personálních záležitostech probíhají vždy tajně (IP HK01/02, § 6 bod 3) a řídí se pokyny skrutátora. 
Na pozici skrutátora se přihlásil P. Guĺa. 

» Usnesení KR20180916-03 
„KR HK jmenuje Petera Guĺu skrutátorem pro schůzi KR20180916.“ 

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

Proběhlo tajné hlasování. 

» Usnesení KR20180916-04 
„KR HK jmenuje volební komisi ve složení Ing. Martin Dendis, Ing. Vojtěch Kaiser, Ing. Tomáš Padělek, 
Ph.D. pro doplňující volby HKV007 do KR HK.“ 

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

Předsedou volební komise byl vylosován M. Dendis 

3) Schválení odpustků pro období 2018/II 

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

Navrženi byli tito členové: 

 Ing. Vojtěch Kaiser – za aktivní působení v klubu a kolejní radě; 
 Ing. Tomáš Padělek Ph.D. – za aktivní působení v klubu a kolejní radě; 
 Ing. Martin Dendis – za aktivní působení v klubu a kolejní radě a správu počítačové sítě klubu; 
 Richard Beer – za správu fitcentra klubu; 
 Vladislav Kan – za správu fitcentra klubu; 
 Bc. Peter Guĺa – za správu počítačové sítě klubu; 
 Marco Klepoch – za správu počítačové sítě klubu; 
 Mark Awad – za registraci členů klubu. 

 

» Usnesení KR20180916-05 
„KR HK odpouští členský příspěvek pro období 2018/II V. Kaiserovi, T. Padělkovi, M. Dendisovi, R. Beerovi, 
V. Kanovi, P. Guĺovi, M. Klepochovi a M. Awadovi.“ 

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

4) Seznamovací Grilovací party 

Proběhla diskuse v návaznosti na uvítací Grill party z předchozího roku. M. Dendis navrhuje, aby grilovací 
party byla každoroční událost na začátku semestru. M. Dendise žádá o 30 tis. Kč na její realizaci, tedy cca o 5 
tis. Kč více, než jaký byl rozpočet stejné minulé akce. Zvýšenou cenu zdůvodňuje navýšením poštu některých 
položek a také tím, že se cateringová firma stala plátcem DPH v důsledku čehož bude tato služba pro klub 
nákladnější. 

» Usnesení KR20180916-06 
„KR HK schvaluje rozpočet pro Grill party ve výši 30 tis. Kč a pověřuje M. Dendise její realizací.“ 

hlasování: (3) 3-0-0 usnesení přijato 
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5) Nákup audiotechniky do studovny 

M. Dendis informuje, že se studenti doptávají na možnost dovybavení studovny audiotechnikou a navrhuje na 
tento rozpočet vyčlenit prostředky ve výši 10 tis. Kč. 

» Usnesení KR20180916-07 
„KR HK schvaluje rozpočet pro nákup audiotechniky ve výši 10 tis. Kč.“ 

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

6) Stav fitcentra 

M. Dendis informuje o podpisu Smlouvy o pronájmu sportovišť. Klub Hlávkova kolej bude mít pronájem 
bezplatný a veškerý současný inventář fitcentra, který je v majetku SÚZ, by měl být do 30 kalendářních dnů 
vyřazen a převeden do vlastnictví klubu Hlávkova kolej. I tak ale navrhuje s nákupem nového vybavení pro 
fitcentrum vyčkat, dokud nebude dořešen převod majetku SÚZ na Studentskou unii ČVUT. 

Přítomní s návrhem souhlasí. 

7) Stav počítačové sítě 

Právě probíhají nástupy na kolej a správci sítě a registrátoři mají plné ruce práce s registrací nových členů a 
jejich připojením k síti Internet. P. Guĺa informuje, že byl strategicky rozvržen harmonogram služeb v kanceláři 
klubu a na kolejní vývěsce zveřejněny časy, během kterých jsou registrátoři a správci k dispozici. 

8) Kroužek deskových her 

V. Kaiser oznamuje, že do příštího zasedání dodá seznam her, které by chtěl pro kroužek deskových her 
dokoupit. M. Dendis žádá o vytvoření ankety za cílem zjistit, jaké hry by chtěli členové zakoupit. 

22:36 – Konec zasedání KR 

 

  



 

Zápis schůze Kolejní rady Klubu Hlávkova kolej 4/4 

VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ 

» Usnesení KR20180916-01 
„KR HK schvaluje zápisy ze schůzí KR20180312 a KR20180604 v podobě, v jaké byly předloženy ke schválení 
na schůzi KR20180916.“ 

» Usnesení KR20180916-02 
„KR HK Hlášení o stavu klubu HK za období 2018/I v podobě, v jaké bylo předloženo ke schválení na schůzi 
KR20180916.“ 

» Usnesení KR20180916-03 
„KR HK jmenuje Petera Guĺu skrutátorem pro schůzi KR20180916.“ 

» Usnesení KR20180916-04 
„KR HK jmenuje volební komisi ve složení Ing. Martin Dendis, Ing. Vojtěch Kaiser, Ing. Tomáš Padělek, 
Ph.D. pro doplňující volby HKV007 do KR HK.“ 

» Usnesení KR20180916-05 
„KR HK odpouští členský příspěvek pro období 2018/II V. Kaiserovi, T. Padělkovi, M. Dendisovi, R. Beerovi, 
V. Kanovi, P. Guĺovi, M. Klepochovi a M. Awadovi.“ 

» Usnesení KR20180916-06 
„KR HK schvaluje rozpočet pro Grill party ve výši 30 tis. Kč a pověřuje M. Dendise její realizací.“ 

» Usnesení KR20180916-07 
„KR HK schvaluje rozpočet pro nákup audiotechniky ve výši 10 tis. Kč.“ 
 

Zápis schválen KR HK dne 3. 1. 2019. 

 

 

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

Ing. Martin Dendis 

předseda klubu HK 

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

Ing. Vojtěch Kaiser 

zapisovatel 
 


