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KOLEJNÍ RADA 

 

 

Z Á P I S  
ze schůze Kolejní rady HK 

číslo zápisu KR20160519 

MÍSTO A ČAS KONÁNÍ: společenská místnost Hlávkovy koleje; čtvrtek 19. květen 2016, od 21.00 hod. 

PŘÍTOMNÍ (viz prezenční listina) 

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

PROGRAM  

1) Hlášení ze schůze KSUZ 

2) Vyhlášení doplňovacích voleb do KR 

3) Fitcentrum 

4) Počítačová síť 

5) Pravidla pro využívání společenské místnosti během zkouškového období 

6) Klubová kancelář 

 

• Hlášení ze schůze KSUZ 

V.Kaiser po účasti na schůzi KSUZ seznámil KR s aktuálním plánem nového vedení SUZ, a především 

body, které se přímo vztahují k HK a činnosti klubu. 

 - zřízení nového IT oddělení pro SUZ, smlouva současného kontraktora bude ukončena; 

 - plán na rekonstrukci HK za pomoci dotací z EU a národního památkového ústavu; 

 - zkvalitnění servisu ložního prádla, případná změna dodavatele; 

 - restrukturalizace menz, možná i za cenu potenciálního zdražování; 

• Vyhlášení doplňovacích voleb do KR 

Dne 5.6.2016 J.Rangl oficiálně opouští HK a tím i KR. Z tohoto důvodu vyhlašuje předseda V.Kaiser 

doplňující volby do KR – HKV005 – dle stanov HK (viz stanovy HK, § 4, odst. 12). Volební komise byla 

jmenována ve složení: Vojtěch Kaiser, Tomáš Padělek a Dominika Krešáková. Předsedou volební komise 

byl vylosován V. Kaiser. 

Proběhlo tajné hlasování. 

» usnesení KR20160519-01 

„KR HK jmenuje volební komisi pro doplňující volby HKV005 do KR HK.“ 

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

  



 

 

•  Fitcentrum 

Bývalý správce fitcenta J.Rangl se stěhuje z koleje a fitcentrum tedy nebude mít správce. 

Do funkce správce fitcentra se přihlásil R.Beer. 

Proběhlo tajné hlasování. 

» usnesení KR20160519-02 

„KR HK jmenuje Richarda Beera správcem fitcentra klubu Hlávkova Kolej.“ 

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

Správce fitcentra byl požádán předsedou V.Kaiserem o vypracování plánu obnovy a rozvoje fitcentra v 

průběhu třetího kvartálu 2016.  

•  Počítačová síť 

A) Schválení předpisu opravujícího podmínky pro užívání počítačové sítě HK 

Předseda V. Kaiser seznámil KR s incidentem na Masarykově koleji ohledně odpojení tamního člena klubu, 

a poukázal na absenci interního předpisu, který by jasně definoval pravidla pro připojení k síti zde na HK. 

Tento incident vedl k vypracování interního předpisu HK04 zástupcem správce sítě M.Dendisem, který byl 

dále po formální stránce upraven místopředsedou T.Padělkem. Tento předpis byl rozeslán všem členům 

KR před svoláním schůze KR20160519, a byl k dispozici k nahlédnutí během schůze KR20160519. 

Žádný člen KR neměl k předpisu námitky. 

Proběhlo tajné hlasování.  

» usnesení KR20160519-03 

„KR HK schvaluje interní předpis HK04 bez námitek.“ 

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

B) Předvedení plánu na rozvoj sítě  

Předseda V. Kaiser požádal zástupce správce sítě M.Dendise o prezentování dosavadního plánu pro 

rozvoj počítačové sítě HK, konkrétně pokrytí koleje Wi-Fi signálem. M.Dendis předvedl výsledky měření 

ze dne 22.5.2016 které proběhlo po celé koleji za účelem zjištění požadovaného pokrytí. Jako první část 

byli uvedena samotná vysílací zařízení značky ARUBA, konkrétně 27 kusů AP-205 a dva kusy AP-215. 

Další část byli uvedeny patch panely pro přemostění AP zařízení a nový switch do kterého mají být AP 

zařízení zapojena. M.Dendis argumentoval zvýšenou cenu switche požadavkem na PoE (power over 

ethernet). Dále byl uveden router MikroTik pro směrování komunikace v síti v souladu s plánem na 

zabezpečení a izolaci komunikace v síti. Jako poslední část byla uvedena kabeláž v rozsahu cca 2km UTP 

Cat5e kabelu. Správce sítě V.Kaiser poznamenává, že klub má k dispozici 300m tohoto kabelu, včetně 

koncovek RJ-45 a jejich ochran. 

Proběhlo tajné hlasování. 

» usnesení KR20160519-04 

„KR HK schvaluje plán na rozvoj počítačové sítě HK.“ 

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

 

 



 

 

• Pravidla pro využívání společenské místnosti během zkouškového období 

Předseda V.Kaiser upozorňuje na vzrůstající stížnosti ohledně nevhodného studijního prostředí ve 

společenské místnosti. Rušivé elementy jsou především hra na piáno, kulečník a pingpongový stůl.  

Proběhla diskuse: 

 M.Dendis poznamenává, že přestože se studenti věnující se těmto aktivitám dovolují studujících, 

jsou studující jsou stejně rušeni; 

 M.Dendis poznamenává, že obyvatelé jisté buňky na koleji si nosí vlastní vybavení k 

pingpongovému stolu, a jejich hra tedy nepodléhá evidenci vrátnice; 

 V.Kaiser navrhuje omezení těchto aktivit pod postihem těchto aktivit pod postihem odebrání 

benefitů členství v klubu; 

 D.Krešáková vznáší otázku jak bude jednáno s porušujícími nečleny; 

 V.Kaiser zmiňuje dohodu s M.Volnou, že nečleny je ochotná řešit sama po nahlášení; 

 D.Krešíková navrhuje rozsah tohoto zákazu na celý květen a červen, protože zkouškové období 

je na mnohých školách již v průběhu; 

Z diskuse vyplynulo, že období zákazu by mělo být v průběhu května a června, a tento zákaz by měl být 

definován jako striktní zákaz hraní na piáno, hraní kulečníku nebo pingpongu, nachází-li se ve společenské 

místnosti kdokoliv kdo se potenciálně věnuje studiu. 

Proběhlo tajné hlasování. 

» usnesení KR20160519-05 

„KR HK schvaluje návrh zákazu volnočasových aktivit ve studovně během zkouškového období.“ 

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

• Klubová kancelář 

Předseda V.Kaiser upozorňuje na vzrůstající potřebu prostor pro klubové činnosti a její absenci v 

současnosti. Dále seznamuje KR s průběhem jednání s M.Volnou ohledně získání této místnosti, 

především pro účely skladování majetku klubu způsobem umožňujícím přístup více členům klubu, ale také 

pro účely registrace nových členů. Registrace je hodnocena všemi dosavadními registrátory jako jistý vnik 

do soukromí. 

Předseda V.Kaiser přednáší návrh na vyklizení a rekonstrukci skladu ve čtvrtém patře pro účely klubové 

kanceláře. Dále informuje KR o dočasné možnosti využívání druhé kolejní kanceláře pro tyto účely.  

Proběhlo tajné hlasování. 

» usnesení KR20160519-06 

„KR HK schvaluje plán na vyklizení rekonstrukci skladu na čtvrtém patře.“ 

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



 

 

VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ 

» usnesení KR20160519-01 

„KR HK jmenuje volební komisi pro doplňující volby HKV005 do KR HK.“ 

» usnesení KR20160519-02 

KR HK jmenuje Richarda Beera správcem fitcentra klubu Hlávkova Kolej. 

» usnesení KR20160519-03 

KR HK schvaluje interní předpis HK04 bez námitek.  

» usnesení KR20160519-04 

KR HK schvaluje plán na rozvoj počítačové sítě HK.  

» usnesení KR20160519-05 

KR HK schvaluje návrh zákazu volnočasových aktivit ve studovně během zkouškového období.  

» usnesení KR20160519-06 

KR HK schvaluje plán na vyklizení rekonstrukci skladu na čtvrtém patře.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Vojtěch Kaiser 

předseda KR HK 
 

Dominika Krešáková 

zapisovatel 

 


