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MÍSTO A ČAS KONÁNÍ: Hlávkova kolej – Studovna; neděle 3. února 2019, od 21:00 hod. 

PŘÍTOMNÍ: (viz prezenční listina) 

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

 

PROGRAM: 

1) Schválení zápisu ze schůze KR HK 
2) Schválení Hlášení o stavu klubu za období 2018/II 
3) Schválení Výroční zprávy klubu za kalendářní rok 2018 
4) Stav počítačové sítě 
5) Stav fitcentra 
6) Schválení rozpočtu pro období 2019/I 
7) Schválení odpustků pro období 2019/I 
8) Různé 
 

1) Schválení zápisu ze schůze KR HK 

T. Padělek předkládá ke schválení zápis ze schůze KR20181202 v podobě, v jaké byl zaslány do konference KR 
HK dne 8. 12. 2018 v 19:42. 

K podobě zápisů ani hlášení nejsou další připomínky. 

» Usnesení KR20190203-01 

„KR HK schvaluje zápis ze schůze KR20181202 v podobě, v jaké byl předložen ke schválení na schůzi 
KR20190203.“ 

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

2) Schválení Hlášení o stavu klubu za období 2018/II 

Dle předpisové základny Studentské unie ČVUT musí každý interní klub podat nejpozději do 15. 1. 2019 
„Hlášení o stavu klubu“ za předešlý kalendářní půlrok. 

M. Dendis toto hlášení již zaslal do konference KR dne 8. 1. 2019 ve 21:27. Následně bylo hlášení členy KR 
před-schváleno pomocí elektronické komunikace, aby mohla být splněna povinnost zadaná interním předpisem 
SU ČVUT a hlášení mohlo být do závazného termínu odevzdáno. 

K podobě hlášení nejdou další připomínky. 

» Usnesení KR20190203-02 

„KR HK schvaluje Hlášení o stavu klubu za období 2018/II.“ 

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



 

Zápis schůze Kolejní rady Klubu Hlávkova kolej 2/4 

3) Schválení Výroční zprávy klubu za kalendářní rok 2018 

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 8. 1. 2018 ve 
21:27. 

K podobě výroční zprávy nejdou další připomínky. 

» Usnesení KR20190203-03 

„KR HK schvaluje Výroční zprávu klubu za rok 2018.“ 

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

4) Stav počítačové sítě 

M. Dendis informuje, že v prosinci předchozího roku rozdal všem (budoucím) správcům sítě úkoly, doposud 
však neobdržel jediné hotové vypracování. Jako důvod správci jednotně uvedli zaneprázdněnost zapříčiněnou 
školou, brigádami či jiné osobní důvody. Očekává se tedy, že na začátku letního semestru 2019 by mohlo dojít 
ke zlepšení časové disponibility a kandidáti se začnou věnovat i klubovým úkolům. 

5) Stav fitcentra 

V. Kan předkládá aktualizovaný seznam vybavení, které je plánováno pořídit do Fitcentra HK v tomto účetním 
období a žádá na tento projekt finanční prostředky ve výši 35‘000,00 Kč. 

» Usnesení KR20190203-04 

„KR HK schvaluje rozpočet ve výši 35 tis. Kč na nákup nového vybavení do Fitcentra HK.“ 

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

6) Schválení rozpočtu pro období 2019/I 

T. Padělek představuje návrh rozpočtu, ve kterém aktualizoval rozpočet Fitcentra HK (viz. usnesení 
KR20190203-04). 

 

Příjmy 530‘713,94 Kč  Výdaje 530‘713,94 Kč 

· Zůstatek z min. období 380‘713,94 Kč  · Odvody SU 30‘000,00 Kč 

· Členské příspěvky 150‘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 25‘000,00 Kč 

   · Splátky půjček 0,00 Kč 

   · Rezerva 375‘713,94 Kč 

 

K podobě rozpočtu nejsou další připomínky. 

» Usnesení KR20190203-05 

„KR HK schvaluje rozpočet klubu pro období 2019/I.“ 

hlasování: (4) 4-0-0 usnesení přijato 
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7) Schválení odpustků pro období 2019/I 

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 za správu počítačové sítě klubu;  

• Vladislav Kan – za aktivní působení v klubu a kolejní radě a za správu fitcentra klubu; 

• Richard Beer – za správu fitcentra klubu; 

• Bc. Peter Guľa – za funkci registrátora; 

• Marco Klepoch – za funkci registrátora; 

• Mark Awad – za funkci registrátora. 

» Usnesení KR20190203-06 

„KR HK odpouští členský příspěvek pro období 2018/I V. Kaiserovi, T. Padělkovi, M. Dendisovi, V. Kanovi, 
R. Beerovi, P. Guľovi, M. Klepochovi a M. Awad.“ 

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

8) Různé 

Do bodu různé nejsou žádné příspěvky. 

 

22:13 – Konec zasedání KR 
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VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ 

» Usnesení KR20190203-01 

„KR HK schvaluje zápis ze schůze KR20181202 v podobě, v jaké byl předložen ke schválení na schůzi 
KR20190203.“  

» Usnesení KR20190203-02 

„KR HK schvaluje Hlášení o stavu klubu za období 2018/II.“ 

» Usnesení KR20190203-03 

„KR HK schvaluje Výroční zprávu klubu za rok 2018.“ 

» Usnesení KR20190203-04 

„KR HK schvaluje rozpočet ve výši 35 tis. Kč na nákup nového vybavení do Fitcentra HK.“  

» Usnesení KR20190203-05 

„KR HK schvaluje rozpočet klubu pro období 2019/I.“ 

» Usnesení KR20190203-06 

„KR HK HK odpouští členský příspěvek pro období 2018/I V. Kaiserovi, T. Padělkovi, M. Dendisovi, 
V. Kanovi, R. Beerovi, P. Guľovi, M. Klepochovi a M. Awad.“ 

 

Zápis schválen KR HK dne 1. 5. 2019. 

 

 

 

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

Ing. Martin Dendis 

předseda klubu HK 

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

Ing. Tomáš Padělek, Ph.D. 

zapisovatel 
 


