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KOLEJNÍ RADA 

 

Z Á P I S  
ze schůze Kolejní rady HK 

číslo zápisu KR20151202 

MÍSTO A ČAS KONÁNÍ: společenská místnost Hlávkovy koleje; středa 02. prosinec 2015, od 19.00 hod. 

PŘÍTOMNÍ (viz prezenční listina) 

# přítomno 5/5 členů KR HK (KR HK usnášeníschopná) 

PROGRAM 

1) Volba předsedy a místopředsedy klubu 

2) Volba delegátů klubu do Studentského parlamentu SU 

3) Počítačová síť 

4) Fitcentrum 

5) Projekty 

6) Finance klubu 

 

 Volba předsedy a místopředsedy klubu 

Volby předsedy a místopředsedy klubu se řídí ustanovením § 3 vnitřního předpisu HK01/1 (Jednací řád 

Kolejní rady klubu Hlávkova kolej). 

Volby předsedy a místopředsedy klubu řídí volební komisař (viz předpis HK01/1, § 3, odst. 2). Do funkce 

volebního komisaře se přihlásil J.Rangl.  

» usnesení KR20151202-01 

„KR HK jmenuje Jiřího Rangla volebním komisařem pro ustavující schůzi KR HK dne 02.12.2015.“ 

hlasování: (5) 4-0-1xxxusnesení přijato 

A) Volba předsedy klubu 

Do funkce předsedy klubu se přihlásil jediný kandidát – V.Kaiser. 

Proběhlo tajné hlasování. 

» usnesení KR20151202-02 

„KR HK jmenuje Bc. Vojtěcha Kaisera předsedou klubu Hlávkova kolej.“ 

hlasování: (5) 4-0-1xxxusnesení přijato 

B) Volba místopředsedy klubu 

Do funkce předsedy klubu se přihlásil jediný kandidát – T.Padělek. 

Proběhlo tajné hlasování. 

» usnesení KR20151202-03 

„KR HK jmenuje Ing. Tomáše Padělka místopředsedou klubu Hlávkova kolej.“ 

hlasování: (5) 4-0-1xxxusnesení přijato 
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 Volba delegátů klubu do Studentského parlamentu SU 

Klub má dle platných Stanov SU (viz Stanovy SU, § 6, odst. b) jednoho delegáta ve Studentském 

parlamentu SU. Delegátem klubu byla bývalá předsedkyně klubu P.Kuciaková, která se nedávno 

odstěhovala z koleje, a zástupcem delegáta klubu je M.Zajíc. Předseda V.Kaiser tedy musí jmenovat 

nového delegáta klubu (viz Stanovy SU, § 6, odst. c). 

Proběhla diskuse: 

- M.Zajíc by rád pokračoval ve funkci delegáta klubu; 

- ostatní členové KR by se chtěli, každý alespoň občas, zúčastnit schůze Studentského parlamentu SU; 

- kandidát na funkci delegáta klubu z řad členů klubu není znám. 

Z diskuze vyplynulo, že delegátem klubu by měl být M.Zajíc a zástupcem delegáta předseda V.Kaiser 

s tím, že v konkrétních případech, kdy se schůze Studentského parlamentu SU bude chtít zúčastnit jiný 

člen KR, předseda jej k tomu písemně zmocní. Oba kandidáti vyjádřili svůj souhlas s kandidaturou. 

Hlasování o personálních záležitostech probíhá tajně a řídí jej skrutátor (viz předpis HK01/1, § 6, odst. 3 

a 8). Do funkce skrutátora se přihlásil T.Padělek 

» usnesení KR20151202-04 

„KR HK jmenuje Ing. Tomáše Padělka skrutátorem pro schůzi KR HK dne 02.12.2015.“ 

hlasování: (5) 4-0-1xxxusnesení přijato 

Proběhlo tajné hlasování. 

» usnesení KR20151202-05 

„KR HK doporučuje předsedovi klubu HK jmenovat delegátem klubu HK ve Studentském parlamentu 

SU Bc. Miroslava Zajíce.“ 

hlasování: (5) 4-0-1xxxusnesení přijato 

» usnesení KR20151202-06 

„KR HK doporučuje předsedovi klubu HK jmenovat zástupcem delegáta klubu HK ve Studentském 

parlamentu SU Bc. Vojtěcha Kaisera.“ 

hlasování: (5) 4-0-1xxxusnesení přijato 

 Počítačová síť 

Správce počítačové sítě V.Kaiser informoval o stavu počítačové sítě a představil vizi obnovy 

a rozvoje: 

- nový centrální registr členů; 

- zřízení bezdrátových přístupových bodů k počítačové síti v jednotlivých patrech budovy koleje. 

Správce počítačové sítě V.Kaiser požádal o jmenování svého zástupce. Do funkce zástupce správce 

počítačové sítě se přihlásil M.Dendis a správce počítačové sítě jej podpořil. Kandidát M.Dendis nebyl 

na schůzi přítomen, ale telefonicky potvrdil svůj souhlas s kandidaturou. 

Proběhlo tajné hlasování. 

» usnesení KR20151202-07 

„KR HK jmenuje Bc. Martina Dendise zástupcem správce počítačové sítě klubu Hlávkova kolej.“ 

hlasování: (5) 5-0-0xxxusnesení přijato 
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 Fitcentrum 

Bývalý správce fitcentra J.Svintek se nedávno odstěhoval z koleje a fitcentrum tedy nemá správce. 

Do funkce správce fitcentra se přihlásil J.Rangl. 

Proběhlo tajné hlasování. 

» usnesení KR20151202-08 

„KR HK jmenuje Jiřího Rangla správcem fitcentra klubu Hlávkova kolej.“ 

hlasování: (5) 4-0-1xxxusnesení přijato 

Správce fitcentra J.Rangl požádal o jmenování svého zástupce. Do funkce zástupce správce fitcentra 

se přihlásil I.Zatsepin a správce fitcentra jej podpořil. Kandidát I.Zatsepin nebyl na schůzi přítomen, 

ale telefonicky potvrdil svůj souhlas s kandidaturou. 

Proběhlo tajné hlasování. 

» usnesení KR20151202-09 

„KR HK jmenuje Ing. Ilyu Zatsepina zástupcem správce fitcentra klubu Hlávkova kolej.“ 

hlasování: (5) 5-0-0xxxusnesení přijato 

Správce fitcentra J.Rangl přislíbil, že v průběhu prvního kvartálu 2016 zpracuje plán obnovy a rozvoje 

fitcentra. 

 Projekty 

Rozvojová činnost klubu se realizuje přes klubové projekty (viz Stanovy HK, § 9, odst. 1). 

Předseda V.Kaiser navrhl pozastavení všech doposud neukončených projektů, protože vedoucí těchto 

projektů již nebydlí na koleji a vedení projektů nikdo nepřevzal. Jednotlivé pozastavené projekty budou 

přezkoumány a případně obnoveny. 

» usnesení KR20151202-10 

„KR HK pozastavuje všechny projekty klubu Hlávkova kolej neukončené k datu 01.12.2015.“ 

hlasování: (5) 5-0-0xxxusnesení přijato 

 Finance klubu 

Místopředseda T.Padělek informoval o finančním situaci klubu a představil návrh rozpočtu na období 

2016/II. 

Proběhla diskuse: 

- místopředseda T.Padělek upřesnil, že v klubu je běžnou účetní praxí vyhradit na případné klubové 

projekty prostředky ve výši 50 tis. Kč, s tím, že čerpání těchto prostředků musí schválit KR; 

- správce počítačové sítě V.Kaiser žádá do fondu Počítačová síť prostředky ve výši 100 tis. Kč. 

pro umožnění realizace zamýšlené modernizace; 

- správce fitcentra J.Rangl žádá do fondu Fitcentrum prostředky ve výši 100 tis. Kč. pro umožnění 

nezbytné modernizace a obnovy cvičebních zařízení; 

- drobné prostředky pro obnovu stávajícího majetku klubu (např. náhrada nefunkční mikrovlnné trouby) 

budou podle potřeby hrazeny z rozpočtové rezervy. 
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Výsledný návrh rozpočtu klubu pro období 2016/I: 

R o z p o č e t  H K  2 0 1 6 / I  

Příjmy 778΄643,91 Kč 

 · Zůstatek z min. období 642΄643,91 Kč 

 · Členské příspěvky (170 členů) 136΄000,00 Kč 

 · Půjčky 0,00 Kč 

 · Dary 0,00 Kč 

 

 

 

 

 

Výdaje 778΄643,91 Kč 

 · Odvody SU ČVUT 23΄120,00 Kč 

 · Fond „Kancelář“ 10΄000,00 Kč 

 · Fond „Počítačová síť“ 100΄000,00 Kč 

 · Fond „Fitcentrum“ 100΄000,00 Kč 

 · Fond „OPR HK“ 10΄000,00 Kč 

 · Projekty 50΄000,00 Kč 

 · Splátky půjček 0,00 Kč 

 · Rezerva 485΄523,91 Kč 

 

» usnesení KR20151202-11 

„KR HK schvaluje Rozpočet klubu Hlávkova kolej na období 2016/I.“ 

hlasování: (5) 5-0-0xxxusnesení přijato 
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VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ 

» usnesení KR20151202-01 

KR HK jmenuje Jiřího Rangla volebním komisařem pro ustavující schůzi KR HK dne 02.12.2015. 

» usnesení KR20151202-02 

KR HK jmenuje Bc. Vojtěcha Kaisera předsedou klubu Hlávkova kolej. 

» usnesení KR20151202-03 

KR HK jmenuje Ing. Tomáše Padělka místopředsedou klubu Hlávkova kolej. 

» usnesení KR20151202-04 

KR HK jmenuje Ing. Tomáše Padělka skrutátorem pro schůzi KR HK dne 02.12.2015. 

» usnesení KR20151202-05 

KR HK doporučuje předsedovi klubu HK jmenovat delegátem klubu HK ve Studentském parlamentu SU 

Bc. Miroslava Zajíce.  

» usnesení KR20151202-06 

KR HK doporučuje předsedovi klubu HK jmenovat zástupcem delegáta klubu HK ve Studentském 

parlamentu SU Bc. Vojtěcha Kaisera.  

» usnesení KR20151202-07 

KR HK jmenuje Bc. Martina Dendise zástupcem správce počítačové sítě klubu Hlávkova kolej. 

» usnesení KR20151202-08 

KR HK jmenuje Jiřího Rangla správcem fitcentra klubu Hlávkova kolej. 

» usnesení KR20151202-09 

KR HK jmenuje Ing. Ilyu Zatsepina zástupcem správce fitcentra klubu Hlávkova kolej. 

» usnesení KR20151202-10 

KR HK pozastavuje všechny projekty klubu Hlávkova kolej neukončené k datu 01.12.2015. 

» usnesení KR20151202-11 

KR HK schvaluje Rozpočet klubu Hlávkova kolej na období 2016/I. 

 
 

Bc. Vojtěch Kaiser 

předseda klubu HK 
 

Ing. Tomáš Padělek 

zapisovatel 

 
Jiří Rangl 

volební komisař 
 

Ing. Tomáš Padělek 

skrutátor 
 


