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KOLEJNÍ RADA 

 

 

Z Á P I S  
ze schůze Kolejní rady HK 

číslo zápisu KR20160225 

MÍSTO A ČAS KONÁNÍ: společenská místnost Hlávkovy koleje; čtvrtek 25. únor 2016, od 20:00 hod. 

PŘÍTOMNÍ (viz prezenční listina) 

# přítomno 3/5 členů KR HK (KR HK usnášeníschopná) 

PROGRAM 

1) Rozpočet klubu na období 2016/I 

2) Výroční zpráva 2015 

 

• Rozpočet klubu na období 2016/I 

Předseda V.Kaiser připomněl předchozí stav rozpočtu 2016/I a představil návrh nového rozpočtu. 

Proběhla diskuse: 

 zástupce správce sítě M.Dendis požaduje do fondu Počítačová síť prostředky ve výši 500 tis. Kč 

pro umožnění modernizace sítě a pokrytí koleje signálem Wi-Fi; 

 předseda upozorňuje na nízký stav rezervy pro případ nějaké havárie v serverovně; 

 zástupce správce sítě M.Dendis seznamuje KR s jeho spoluprací s klubem SH a jeho síťaři, a 

ujišťuje, že není problém dočasně zapůjčit síťové vybavení ze skladu SH; 

 drobné prostředky pro obnovu stávajícího majetku klubu budou nadále hrazeny podle potřeby z 

rozpočtové rezervy 

V roce 2016 bude v souladu dříve schváleným plánem zástupce správce počítačové sítě M.Dendis 

zaměstnán formou DPP u SU ČVUT (nákladově u HK) s celkovou přiznanou hrubou odměnou 

50΄000,00Kč. 

Proběhlo tajné hlasování. 

» usnesení KR20160225-01 

„KR HK schvaluje financování DPP M.Dendise v roce 2016 s celkovou přiznanou hrubou odměnou 

50΄000,00Kč a ukládá předsedovi klubu neprodleně zajistit související dokumenty.“ 

hlasování: (3) 3-0-0xxxusnesení přijato 
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 R o z p o č e t  H K  2 0 1 6 / I  

Příjmy 663΄134,00 Kč 

 · Zůstatek z min. období 527΄134,00 Kč 

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

 · Půjčky 0,00 Kč 

 · Dary 0,00 Kč 

 

 

 

 

 

Výdaje 663΄134,00 Kč 

 · Odvody SU ČVUT 23΄120,00 Kč 

 · Fond „Kancelář“ 10΄000,00 Kč 

 · Fond „Počítačová síť“ 500΄000,00 Kč 

 · Fond „Fitcentrum“ 10΄000,00 Kč 

 · Fond „OPR HK“ 10΄000,00 Kč 

 · Fond „KDH HK“ 10΄000,00 Kč 

 · Projekty 50΄000,00 Kč 

 · Splátky půjček 0,00 Kč 

 · Rezerva 50΄014,00 Kč

Proběhlo tajné hlasování. 

» usnesení KR20160225-02 

„KR HK schvaluje Rozpočet HK 2016/I.“ 

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

• Výroční zpráva 

Předseda V.Kaiser předkládá ke schválení výroční zprávu za rok 2015, která má být předložena PAR SU.  

Proběhlo tajné hlasování. 

» usnesení KR20160225-03 

„KR HK schvaluje výroční zprávu pro rok 2015.“  

hlasování: (3) 3-0-0xxxusnesení přijato 
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VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ 

» usnesení KR20160225-01 

„KR HK schvaluje financování DPP M.Dendise v roce 2016 s celkovou přiznanou hrubou odměnou 

50΄000,00Kč a ukládá předsedovi klubu neprodleně zajistit související dokumenty.“ 

» usnesení KR20160225-02 

„KR HK schvaluje Rozpočet HK 2016/I.“ 

» usnesení KR20160225-03 

„KR HK schvaluje výroční zprávu pro rok 2015.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Vojtěch Kaiser 

předseda KR HK 
 

Dominika Krešáková 

zapisovatel 

 


