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KOLEJNÍ RADA 

 

 

Z Á P I S  
ze schůze Kolejní rady HK 

číslo zápisu KR20170522 

MÍSTO A ČAS KONÁNÍ: společenská místnost Hlávkovy koleje; pondělí 22. květen 2017, od 20:00 hod. 

PŘÍTOMNÍ (viz prezenční listina) 

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

PROGRAM 

1) Počítačová síť klubu 

2) Fitcentrum 

3) Zahradní nábytek HK 

4) Projekty 
 

• Počítačová síť klubu 

M.Dendis informuje KR o úspěšném přechodu na novou síť. Většina aktivních uživatelů již aktualizovala 

své osobní informace v systému, a přešla z kabelového připojení na bezdrátové. 

Po přechodu na novou síť přestala fungovat IPTV, očekávaně, a její prozatímní pokusy o zprovoznění 

selhaly. Nová síť je postavená jako spolehlivější a bezpečnější, nicméně tyto vlastnosti komplikují 

implementaci IPTV stejným způsobem jak tomu je na jiných kolejích. 

Byla zaslána žádost o poskytnutí úložného místa u CESNETu pro zálohy virtuálních strojů, databází a 

nastavení. Požadovaná velikost je 100GB, aktuálně se čeká na odezvu. V.Kaiser poznamenává, že záloha 

klubových dat je kritická pro případ fyzické havárie v prostorách serverovny. 

Dále upozorňuje na stále neobsazenou pozici zástupce správce sítě, a na rostoucí urgentnost této situace. 

Proběhla diskuse o způsobech motivace členů klubu k aktivní účasti na správě sítě, popřípadě možnosti 

klubu získat zájemce na jiných kolejích. M.Dendis seznamuje KR s praktikami jiných kolejí. 

V.Kaiser navrhuje kontaktovat ostatní kluby a pokusit se doporučit případného zájemce o pozici zástupce 

správce nadaci HK. V.Hradil připomíná, že termín pro žádosti o nadační ubytování už vypršel. 

M.Dendis že bude KR nadále informovat o průběhu hledání. 

  



 

 

• Fitcentrum 

Správce fitcentra R.Beer se na schůzi nedostavil. 

M.Dendis požaduje navrácení zapůjčených tatami. Část těchto žíněnek má zapůjčenou M.Dostálová, bývalá 

členka klubu. M.Dendis dále navrhuje jejich urychlené odprodání, protože jejich uskladnění ve sklepních 

prostorách nemá dobrý vliv na jejich kvalitu, a šance na jejich další využití je mizivá. 

V.Kaiser přislibuje, že situaci vyřeší, a navrhuje odprodej žíněnek přímo M.Dostálové. KR s návrhem 

souhlasí, a V.Kaiser bude nadále informovat o průběhu odprodeje. KR stanovuje prodejní cenu na 

400,00Kč/ks.  

Proběhlo tajné hlasování. 

» usnesení KR20170522-01 

„KR HK schvaluje odprodej kolejních tatami v ceně 400,00Kč/ks.“ 

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

Po rekonstrukci sklepní místnosti byla úspěšně přesunuto fitcentrum pod vedením M.Dendise a za pomoci 

dobrovolníků z řad členů klubu. V.Kaiser upozorňuje, že nově přestěhované fitcentrum nemůže být 

zpřístupněno členům klubu dokud nebude provedena revize. Předchozí revize byla provedena na začátku 

roku, a byla by stále platná, nicméně při přesunu byli mnohé stroje rozebrány, a revize na nich tedy musí být 

provedena znovu. M.Dendis přislíbil, že kontaktuje společnost, která prováděla předchozí revizi. 

V souvislosti s přesunem fitcentra bylo změněno i umístění různých strojů, a stojany s činkami byli 

přesunuty do části místnosti se zrcadlem. Klub v současné době disponuje několika ochranných žíněnek 

pro podlahu, avšak tyto díly se ukázaly být nedostatečné k pokrytí podlahy v nových prostorách. R.Beer 

navrhl v diskusi po stěhování dokoupení několika dílů pro zaplnění nechráněných míst.  

Proběhlo tajné hlasování. 

» usnesení KR20170522-02 

„KR HK schvaluje projekt nákupu ochranných dílů pro podlahu.“ 

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

• Zahradní nábytek HK 

Během letních měsíců se nachází v zahrádce/dvoře HK větší množství ubytovaných, a v souvislosti 

s diskusí s těmito ubytovanými navrhuje M.Dendis zakoupení lehátek. 

V.Kaiser podotýká, že by bylo komplikované zajistit zapůjčování pouze členům klubu, což by mělo být 

podmínkou, pokud klub bude tento nákup financovat. 

M.Dendis zmiňuje, že pokud budou lehátka přístupná všem ubytovaným, jedná se o ideální příležitost pro 

využití 4Kč fondu. KR souhlasí s pořízením těchto lehátek, a ukládá M.Dendisovi sepsání příslušné žádosti.  

Proběhlo tajné hlasování. 

» usnesení KR20170522-03 

„KR HK schvaluje projekt nákupu dvou zahradních lehátek pro HK ze 4Kč fondu.“ 

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

  



 

 

• Projekty 

Nové projekty: 

- Zakoupení lehátek pro zahradu HK; 

- Odprodej klubových tatami; 

- Nákup ochranných podlahových dílů pro fitcentrum; 

Probíhající projekty: 

- Vybavení koleje koši na tříděný papír; 

- Lokalizace veškerých dokumentů do angličtiny a ruštiny; 

- Vybavení a rekonstrukce společenské místnosti;  

Dokončené projekty: 

- Grill party na zakončení letního semestru; 

- Přesun fitcentra do sklepních prostor; 

- Modernizace struktury kolejní sítě; 

  



 

 

VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ 

» usnesení KR20170522-01 

„KR HK schvaluje odprodej kolejních tatami v ceně 400,00Kč/ks.“ 

» usnesení KR20170522-02 

„KR HK schvaluje projekt nákupu ochranných dílů pro podlahu.“ 

» usnesení KR20170522-03 

„KR HK schvaluje projekt nákupu dvou zahradních lehátek pro HK ze 4Kč fondu.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Vojtěch Kaiser 

předseda KR HK 
 

Dominika Krešáková 

zapisovatel 

 


