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KOLEJNÍ RADA 

 

 

Z Á P I S  
ze schůze Kolejní rady HK 

číslo zápisu KR20170224 

MÍSTO A ČAS KONÁNÍ: společenská místnost Hlávkovy koleje; pátek 24. únor, od 20:00 hod. 

PŘÍTOMNÍ (viz prezenční listina) 

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

PROGRAM 

1) Počítačová síť klubu 

2) Setkání zástupců klubu s dr. Rýdlovou z Hlávkovy nadace 

3) Přesun fitcentra do sklepní místnosti 

4) Grill party 

5) Rozpočet klubu na období 2017/I 

6) Projekty 
7) Výroční zpráva 2016 
8) Přeschválení interních předpisů 
9) Schválení IP03 (fitcentrum) 

 

• Počítačová síť klubu 

Správce počítačové sítě M.Dendis informoval, že veškeré práce na úpravách počítačové sítě jsou dokončeny 

a v průběhu příštího týdne bude administrace počítačové sítě kompletně přeřazena na nový systém (RUPS2). 

M.Dendis upozorňuje, že pro kompletní přechod na novou síť je potřeba jiné síťové prvky (switche), než 

ty které byli používány dosud, protože nepodporují dostateční počet virtuálních sítí integrálních pro 

bezpečnou separaci všech uživatelů. Je třeba vyměnit 6 prvků, M.Dendis předkládá KR návrh na pořízení 

těchto prvků. 

Proběhlo tajné hlasování. 

» usnesení KR20170224-01 

„KR HK schvaluje pořízení předložených síťových prvků nutných pro přechod na novou síť.“ 

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

V rámci přechodu na novou síť vyvstala otázka ohledně redundance klíčových prvků. V první řadě se jedná 

o router který směruje veškerý provoz v síti, a jeho selhání by znamenalo síťový výpadek na několik dní. 

Druhý prvek je switch pro připojení WiFi přístupových bodů, který zároveň slouží jako jejich napájení. 

Výpadek tohoto prvku by způsobil odstavení celé bezdrátové sítě, která má na nové síti za úkol pojmout 

většinu provozu. M.Dendis doporučuje KR zakoupení náhradních identických kusů.  

Proběhlo tajné hlasování. 

» usnesení KR20170224-02 

„KR HK schvaluje pořízení náhradních síťových prvků.“ 

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



 

 

V souvislosti přechodem na nový systém administrace počítačové sítě byli všichni stávající uživatelé vyzváni, 

aby prostřednictvím registrátorů zaktualizovali a doplnili evidované osobní údaje. Uživatelé, kteří své údaje 

nezaktualizují a nedoplní, budou až do nápravy odpojeni od síťových služeb. 

• Setkání zástupců klubu s dr. Rýdlovou z Hlávkovy nadace 

Při příležitosti návštěvy PhDr. Dagmar Rýdlové (Hlávkova nadace) v budově Hlávkovy koleje proběhla 

krátká schůzka se zástupci klubu (M.Dendis, V.Kaiser). Dr. Rýdlová si prohlédla prostory Hlávkovy a 

vyslechla návrhy zástupců KR HK ohledně dalšího zamýšleného rozvoje a úprav společných prostor (přesun 

Fitcentra do sklepních prostor, nová studovna). Dr. Rýdlová sdělila, že Hlávkova nadace je schopna 

podobné rozvojové projekty pravidelně spolufinancovat, pokud bude žádost o finanční podporu předložena 

s dostatečným předstihem, aby ji mohla projednat správní rada nadace. 

• Přesun fitcentra do sklepní místnosti 

Na základě předchozích jednání vznikl plán přesunout prostory fitcentra do sklepní místnosti pod jeho 

současným umístěním, a uvolněním místnosti pro realizaci projektu nové studovny. 

M.Dendis informuje KR o plánovaných opravách místnosti pod současným fitcentrem, a upozorňuje že 

SUZ má v plánu rekonstrukci místnosti současného fitcentra, a bude tedy potřeba provést přesun fitcentra 

do sklepní místnosti hned jak bude připravená.  

Proběhlo tajné hlasování. 

» usnesení KR20170224-03 

„KR HK schvaluje projekt přesunu fitcentra do sklepních prostor.“ 

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

• Grill party 

M.Dendis navrhuje organizaci grilovacích akcí organizovaných a financovaných klubem jako formu 

vzájemného seznámení členů klubu, ale také seznámení s aktivní základnou klubu. Takové akce jsou běžná 

praxe na ostatních kolejích, a právě na takových akcích se nejsnáze hledají členové, kteří by se chtěli aktivně 

podílet na činnosti klubu. 

T.Padělek upozorňuje, že provádění těchto akcí může být příliš velká zátěž na rozpočet klubu, který je po 

nedávné modernizaci sítě značně omezený, a je potřeba vybudovat co nejdříve finanční rezervu pro případ 

havárie. 

V.Kaiser upozorňuje, že nedostatek aktivních členů je zásadní problém, který je třeba řešit, zejména chybějící 

zástupce správce sítě, kterého je třeba „zasvětit“ do tajů nové sítě co nejdříve. 

M.Dendis navrhuje, aby se grill party konala v roce 2017 jednou na konci letního semestru pro získání 

nějakých nových aktivních členů, a posléze na začátku každého školního roku jako seznamovací akce. 

Proběhla diskuse. KR je pro organizaci „testovací“ grill party na konci letního semestru, a grill party na 

začátku každého semestru bude předmětem dalších schůzí. 

KR pověřuje M.Dendise organizací grill party pro období květen 2017.  

Proběhlo tajné hlasování. 

» usnesení KR20170224-04 

„KR HK schvaluje projekt kolejní grill party s rozpočtem 25΄000,00Kč na květen 2017.“ 

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



 

 

• Rozpočet klubu na období 2017/I 

R o z p o č e t  H K  2 0 1 7 / I  

Příjmy 379΄518,07 Kč 

 · Zůstatek z min. období 247΄518,07 Kč 

 · Členské příspěvky (165 členů) 132΄000,00 Kč 

 · Půjčky 0,00 Kč 

 · Dary 0,00 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

Výdaje 379΄518,07 Kč 

 · Odvody SU ČVUT 25΄000,00 Kč 

 · Fond „Kancelář“ 10΄000,00 Kč 

 · Fond „Počítačová síť“ 150΄000,00 Kč 

 · Fond „Fitcentrum“ 30΄000,00 Kč 

 · Fond „OPR HK“ 5΄000,00 Kč 

 · Fond „KDH HK“ 5΄000,00 Kč 

 · Projekty 100΄000,00 Kč 

 · Splátky půjček 0,00 Kč 

 · Rezerva 54΄518,07 Kč 

 

Proběhlo tajné hlasování. 

» usnesení KR20170224-05 

„KR HK schvaluje Rozpočet HK 2017/I.“ 

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

 

Pro období 2017/I se odpouští platba členského příspěvku všem členům KR (V.Kaiser, T.Padělek, 

M.Dendis, V.Hradil a D.Krešáková), všem členům skupiny správy počítačové sítě (T.Zikmund), správci 

fitcentra (R.Beer), dvěma členům klubu (V.Samoilova, MPuchnin) za aktivní činnost ve prospěch klubu a 

členovi J.Carvalho, který členský příspěvek uhradil těsně před začátkem rozhodného období (konec 

prosince 2016) a KR rozhodla o započtení této platby do období 2017/I. 

Proběhlo tajné hlasování. 

» usnesení KR20170224-06 

„KR HK schvaluje odpuštění platby členského příspěvku pro období 2017/I členům R.Beer, J.Carvalho, 

M.Dendis, V.Hradil, V.Kaiser, D.Krešáková, T.Padělek, M.Puchnin, V.Samoilovaa T.Zikmund.“ 

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

 

V roce 2017 bude v souladu dříve schváleným plánem 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 KR20170224-07 

„KR HK schvaluje financování DPP M.Dendise v roce 2017 s celkovou přiznanou hrubou odměnou 

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

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

 

 

 

 

 

 



 

 

• Projekty 

Nové projekty: 

- Vybavení a rekonstrukce společenské místnosti; 

- Grill party na zakončení letního semestru; 

- Přesun fitcentra do sklepních prostor; 

Probíhající projekty: 

- Vybavení koleje koši na tříděný – papír; 

- Lokalizace veškerých dokumentů do angličtiny a ruštiny; 

Dokončené projekty: 

- Vybavení klubové kanceláře; 

- Modernizace informačního systému RUPS; 

• Výroční zpráva 2016 

V.Kaiser předkládá ke schválení zprávu pro rok 2016.  

Proběhlo tajné hlasování. 

» usnesení KR20170224-08 

„KR HK schvaluje výroční zprávu pro rok 2016.“ 

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

• Přeschválení interních předpisů 

V.Kaiser navrhuje ke schválení interních předpisů IP01 (Jednací řád KR), IP02 (Volební řád) a IP04 

(Pravidla využívání počítačové sítě HK) v podobě, v jaké byli k dispozici na sdílením disku pro KR. Toto 

přeschválení je nutné z toho důvodu, že nové stanovy SU zneplatní 1.1.2018 dokumenty předpisové 

základny všech interních klubů které vešly v platnost před 1.1.2017. 

Proběhlo tajné hlasování. 

» usnesení KR20170224-09 

„KR HK schvaluje interní předpisy IP01/2, IP02/2 a IP04/2.“ 

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

• Schválení IP03 (fitcentrum) 

M.Dendis ve vypracoval po vzoru předchozích pravidel pro návštěvu fitcentra interní předpis IP03/2, a 

předložil jej KR před schůzí. 

Proběhlo tajné hlasování. 

» usnesení KR20170224-10 

„KR HK schvaluje interní předpis IP03/2.“ 

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



 

 

VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ 

» usnesení KR20170224-01 

„KR HK schvaluje pořízení předložených síťových prvků nutných pro přechod na novou síť.“ 

» usnesení KR20170224-02 

„KR HK schvaluje pořízení náhradních síťových prvků.“ 

» usnesení KR20170224-03 

„KR HK schvaluje projekt přesunu fitcentra do sklepních prostor.“ 

» usnesení KR20170224-04 

„KR HK schvaluje projekt kolejní grill party s rozpočtem 25΄000,00Kč na květen 2017.“ 

» usnesení KR20170224-05 

„KR HK schvaluje Rozpočet HK 2017/I.“ 

» usnesení KR20170224-06 

„KR HK schvaluje odpuštění platby členského příspěvku pro období 2017/I členům R.Beer, J.Carvalho, 

M.Dendis, V.Hradil, V.Kaiser, D.Krešáková, T.Padělek, M.Puchnin, V.Samoilovaa T.Zikmund.“ 

» usnesení KR20170224-07 

„KR HK schvaluje financování DPP M.Dendise v roce 2017 s celkovou přiznanou hrubou odměnou 

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

» usnesení KR20170224-08 

„KR HK schvaluje výroční zprávu pro rok 2016.“ 

» usnesení KR20170224-09 

„KR HK schvaluje interní předpisy IP01/2, IP02/2 a IP04/2.“ 

» usnesení KR20170224-10 

„KR HK schvaluje interní předpis IP03/2.“ 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Vojtěch Kaiser 

předseda KR HK 
 

Ing. Tomáš Padělek, Ph.D. 

zapisovatel 

 


