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KOLEJNÍ RADA 

 

Z Á P I S  
ze schůze Kolejní rady HK 

číslo zápisu KR20170927 

MÍSTO A ČAS KONÁNÍ: společenská místnost Hlávkovy koleje; středa 27. září 2017, od 21:00 hod. 

PŘÍTOMNÍ (viz prezenční listina) 

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

PROGRAM 

1) Počítačová síť klubu 

2) Projekt studovna 

3) Fitcentrum 

4) Grill party  

5) Odpustky 

6) Projekty 

 

• Počítačová síť klubu 

M.Dendis hlásí, že síť je připravena na vypnutí tzv. „Ethernet bypass“ nastavení, které má za následek 

deaktivaci všech studentských soukromých routerů. Tyto routery, především ve WiFi provedené, které ruší 

kolejní přístupové body, a zhoršují tak pokrytí na celé koleji. Protože klub nyní poskytuje připojení pro 

vícero zařízení naráz, není zde důvod pro studentská zařízení. 

V.Kaiser dodává, že návod pro nastavení příslušného protokolu byl již vytvořen a vyvěšen na stránkách 

klubu, a nic tedy nebrání tomuto překlopení. M.Dendis informuje, že vytvořil program pro nastavení 

síťového připojení, který je také k dispozici na stránkách koleje. 

KR ukládá správci sítě provést tento přechod ještě v tomto týdnu. 

M.Dendis informuje KR, že se mu podařilo zprovoznit IPTV vysílání na kolejní síti. Dodává, že toto 

připojení není tak efektivní, jak by mohlo být, a je možné, že v případě populárnějších sportovních utkání 

může dojít k celkovému zpomalení sítě. K těmto případům by mělo docházet velmi zřídka, obzvlášť proto, 

že IPTV vysílání využívá jen hrstka ubytovaných. 

• Projekt studovna 

M.Dendis informuje o průběhu rekonstrukce studovny v bývalých prostorách fitcentra. Probíhá diskuse o 

umístění nábytku, elektrických rozvodech, a rozvodech kabelového síťového připojení. V.Kaiser připomíná, 

že přívodní kabel pro síťové prvky je již připraven od instalace WiFi vysílače do společenské místnosti. 

M.Dendis poznamenává, že bude potřeba umístit do studovny rozvodnou skříň pro další síťové prvky. 

Podle schůzek s technickým oddělením SUZ se naskytuje možnost instalace IP kamer do prostor 

společenské místnosti, studovny a fitcentra. Instalace monitorovacích zařízení byla již v minulosti zvažována 

KR. Řešení přes SUZ by vyřešilo případné problémy s ochranou osobních údajů, klub HK by poskytoval 

pouze infrastrukturu. 

M.Dendis informuje, že po schůzkách s ředitelem SUZ a se zástupci Hlávkovy nadace došlo k předběžné 



dohodě, že SUZ a Hlávkova nadace zafinancují rekonstrukci a vybavení studovny nábytkem dle návrhu od 

architekty, a klub HK bude financovat případné technické zázemí v budoucnosti. Další vývoj je předmětem 

jednání správní rady Hlávkovy nadace a SUZ s ohledem na konkrétní návrh projektu ze strany klubu HK. 

KR pověřuje M.Dendise vypracováním a odesláním finální verze projektu pro rekonstrukci studovny 

správní radě Hlávkovy nadace. 

• Fitcentrum 

Správce fitcentra R.Beer se na schůzi nedostavil 

I po upozornění KR současný správce fitcentra nejmenoval svého zástupce, KR proto na doporučení 

M.Dendise jmenuje do pozice zástupce správce fitcentra V.Kana, který se jmenováním souhlasil telefonicky.  

Proběhlo tajné hlasování. 

» usnesení KR20170927-01 

„KR HK jmenuje Vladislava Kana na pozici zástupce správce fitcentra.“ 

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

 

• Grill party 

Proběhla diskuse v návaznosti na grill party z předchozího pololetí. M.Dendis navrhuje, aby grilovací party 

byla každoroční událost na začátku semestru. Měla by sloužit nejen jako seznamovací prostředek pro 

ubytované, ale také jako způsob hledání aktivních členů pro nadcházející akademický rok. V.Kaiser 

připomíná námitky T.Padělka ohledně finanční náročnosti na rozpočet klubu, a fakt že pořádání takové akce 

pouze na začátku školního roku by mohlo tento problém vyřešit. 

M.Dendis zmiňuje, že SU má nesmlouvaný výhodnější nákup piva, a že by zde byla možnost pořídit pivo 

od jiného dodavatele oproti předchozí iteraci. KR vyjádřila celkovou spokojenost s dodavatelem zbytku 

cateringu. 

KR pověřuje M.Dendise organizací grill party na období říjen 2017. 

Proběhlo tajné hlasování. 

» usnesení KR20170927-02 

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

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

 

• Odpustky 

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

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

správci fitcentra (R.Beer).  

Proběhlo tajné hlasování. 

» usnesení KR20170927-03 

„KR HK schvaluje odpuštění platby členského příspěvku pro období 2017/II členům V.Kaiser, T.Padělek, 

M.Dendis, V.Hradil, D.Krešáková, T.Zikmund, R.Beer.“ 

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



• Projekty 

Nové projekty: 

- Seznamovací grill party; 

Probíhající projekty: 

- Vybavení koleje koši na tříděný odpad – papír; 

- Vybavení a rekonstrukce společenské místnosti; 

Dokončené projekty: 

- Dokončení přechodu na novou síť v plném rozsahu; 

- Zprovoznění IPTV na kolejní síti; 

 



VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ 

» usnesení KR20170927-01 

„KR HK jmenuje Vladislava Kana na pozici zástupce správce fitcentra.“ 

» usnesení KR20170927-02 

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

» usnesení KR20170927-03 

„KR HK schvaluje odpuštění platby členského příspěvku pro období 2017/II členům V.Kaiser, T.Padělek, 

M.Dendis, V.Hradil, D.Krešáková, T.Zikmund, R.Beer.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Vojtěch Kaiser 

předseda KR HK 
 

Dominika Krešáková 

zapisovatel 

 


