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KOLEJNÍ RADA 

 

Z Á P I S  
ze schůze Kolejní rady HK 

číslo zápisu KR20161001 

MÍSTO A ČAS KONÁNÍ: společenská místnost Hlávkovy koleje; čtvrtek 1. říjen 2016, od 21:30 hod. 

PŘÍTOMNÍ (viz prezenční listina) 

# přítomno 4/5 členů KR HK (KR HK usnášeníschopná) 

PROGRAM 

1) Shrnutí stavu probíhajících a dokončených projektů 

2) Volba delegáta do PAR 

3) Jmenování správce a zástupce správce sítě 

4) Odpustky členských příspěvků pro 2016Z 

5) Nové projekty klubu 

6) Schválení nových stanov HK 

 

• Shrnutí stavu probíhajících a dokončených projektů 

Ukončené projekty: 

- Instalace WiFi sítě na HK. 

- Rekonstrukce kanceláře ve 4. patře. 

- Pořízení nového stolu na stolní tenis. 

- Pořízení tiskárny pro kancelář klubu. 

- Pořízení sušičky pro členy klubu HK. V.Kaiser upozorňuje na potřebu vytvořit manuál na používání v 

podobné formě, jako je tomu u kolejních praček. 

Probíhající projekty: 

- Náhrada lan na strojích ve fitcentru HK. R.Beer již pořídil lana, nicméně potřebuje pákové nůžky. 

T.Padělek navrhuje vypůjčení těchto nůžek z půjčovny nářadí. 

- Rekonstrukce serverovny počítačové sítě. 

- Rekonstrukce informačního systému RUPS. M.Dendis zmiňuje přechod na novou WiFi síť v okamžiku, 

kdy bude hotová základní verze nového systému. 

- Překlad oficiálních dokumentů klubu do angličtiny a ruštiny. 

- Tvorba informačního letáku. 

- Tvorba grafické identity HK a webové stránky HK 

 

 

 

 



• Volba delegáta pro PAR 

Dosavadní delegát v parlamentu studentské unie, Miroslav Zajíc, opustil kolej HK, a tím i klub, KR a svou 

pozici delegáta v PAR SU. Jeho funkci v období absence delegáta vykonával zástupce delegáta V.Kaiser. 

Na pozici delegáta se hlásí V.Kaiser. 

Proběhlo tajné hlasování. 

» usnesení KR20161001-01 

„KR HK jmenuje Vojtěcha Kaisera delegátem do parlamentu studentské unie.“ 

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

• Jmenování správce a zástupce správce sítě 

Dosavadní správce sítě V.Kaiser skládá svou funkci. 

Na pozici správce sítě se přihlásil dosavadní zástupce správce sítě M.Dendis. 

Proběhlo tajné hlasování. 

» usnesení KR20161001-02 

„KR HK jmenuje Martina Dendise správcem počítačové sítě klubu Hlávkova Kolej.“ 

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

 

Z důvodu absence zástupce správce sítě navrhuje správce sítě M.Dendis jmenování Tomáše Zikmunda na 

tuto pozici. Ten se svým jmenováním souhlasil telefonicky. 

Proběhlo tajné hlasování. 

» usnesení KR20161001-03 

„KR HK jmenuje Tomáše Zikmunda zástupcem správce počítačové sítě klubu Hlávkova Kolej.“ 

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

  



• Odpustky členských příspěvků pro 2016/II 

K odpuštění členského příspěvku klubu HK na základě aktivity v předchozím období navrhuje V.Kaiser: 

- Tomáš Padělěk (KR, Volební komise) 

- Dominika Krešáková (KR, Volební komise) 

- Martin Dendis (KR, zástupce správce sítě) 

- Richard Beer (Správce posilovny) 

- Vojtěch Kaiser (KR, Správce sítě, Volební komise) 

- Ilya Zatsepin (Zástupce správce posilovny) 

- Georgiy Stebunov (Vynášení plastů) 

M.Dendis navrhuje: 

- Věra Samoilová (Překlady do ruštiny) 

- Maxim Pucnin (Překlady do ruštiny) 

- Denis Abashin (Pomoc při instalaci WiFi) 

Proběhlo tajné hlasování. 

» usnesení KR20161001-04 

„KR HK schvaluje uvedený seznam členů s odpuštěným členským příspěvkem.“ 

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

• Nové projekty klubu 

V.Kaiser předkládá následující projekty pro projednání KR: 

a) Čtečka karet pro vstup do fitcentra. M.Dendis navrhuje na řešení T.Zikmunda, a nabízí se jako 
koordinátor projektu. 

b) Umístění trub na kolejní kuchyňky. T.Padělek navrhuje zaplacení externího pracovníka na zjištění 
stavu a možností aktuálních kuchyněk. 

c) Rozšíření inventáře kroužku deskových her. 

d) Pořízení počítače a příslušenství do kanceláře klubu. 

e) Vybavení kanceláře klubu nábytkem. V.Kaiser prezentoval návrh na vybavení kanceláře konkrétním 
nábytkem. 

Proběhlo tajné hlasování. 

» usnesení KR20161001-05 

„KR HK schvaluje realizaci navrhovaných projektů“ 

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

  



• Schválení nových stanov klubu HK 

Vzhledem k aktualizaci stanov studentské unie bylo potřeba aktualizovat stanovy klubu HK. Tato upravená 

verze byla předložena členům rady před schůzí, a v této podobě byla schvalována. 

Proběhlo tajné hlasování. 

» usnesení KR20161001-06 

„KR HK schvaluje nové stanovy platné k 1.1.2017.“ 

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

 



VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ 

» usnesení KR20161001-01 

„KR HK jmenuje Vojtěcha Kaisera delegátem do parlamentu studentské unie.“ 

» usnesení KR20161001-02 

„KR HK jmenuje Martina Dendise správcem počítačové sítě klubu Hlávkova Kolej.“ 

» usnesení KR20161001-03 

„KR HK jmenuje Tomáše Zikmunda zástupcem správce počítačové sítě klubu Hlávkova Kolej.“ 

» usnesení KR20161001-04 

„KR HK schvaluje uvedený seznam členů s odpuštěným členským příspěvkem.“ 

» usnesení KR20161001-05 

„KR HK schvaluje realizaci navrhovaných projektů“ 

» usnesení KR20161001-06 

„KR HK schvaluje nové stanovy platné k 1.1.2017.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Vojtěch Kaiser 

předseda KR HK 
 

Dominka Krešáková 

zapisovatel 

 


