Zápis ze zasedání kolejní rady
z 29. 5. 2012

Zasedání se konalo 29. 5. 2012 od 12.00
Zasedání svolala Tereza Sudová
Zasedání se zůčastnnili: Šeremeta, Šírek, Sudová, Miletín
Omluven: Konopecký
Program:
1)
2)
3)
4)

Rezignace Josefa Šírka na funkci předsedy KR
Volba předsedy KR
Informace o zřízení kufrárny v letošním roce
Různé

Ad 1)
Přededa KR seznámil ostatní členy KR s obnovením členství Martina Šeremety.
Předseda KR Josef Šírek předal do rukou místopředsedkyně KR T. Sudové svoji rezignaci na funkci
Ad 2)
V tajné volbě byl novým předsedou KR zvolen jediný kandidát Martin Šeremeta (4-0-0)
Ad 3)
Kolejní rada se dohodla s vedoucí koleje pí Sixtovou na zřízení kufrárny v letošním roce opět
na studovně v 1. Patře ke dni 15. 6. 2012. Pravidla k užívání kufrárny jsou přílohou zápisu.
Ad 4)
Předseda KR Šeremeta informoval ostatní členy o plánovaném zakoupení slunečníku na dvůr. KR má
vybrat 3 typy, ze kterých vedení koleje vybere nejvhodnější a zakoupí jej.

Zapsala: Sudová
Vidi: Šeremeta
Příloha: Pravidla užívání kufrárny v roce 2012

Pravidla užívání kufrárny v roce 2012

•
•
•

•
•

•
•

•

Kufrárna je v letošním roce umístěna v prostoru studovny na 1. patře
Kufrárna bude v provozu od 15. června 2012
Přístup do kufrárny je možný pouze
1) s vrátnou
2) se členem kolejní rady
(zejména v předem určeném čase pro ukládání a vyzvedávání věcí,
jež bude průběžně vyvěšován na informační nástěnce)
ukládané věci musí být označeny jménem a číslem osoby na UK (pod fotkou
na průkazu) resp. prvními 6 číslicemi rodného čísla u studentů jiných škol
vrátná resp. člen kolejní rady provede zápis o uložení věcí do záznamového archu
– s datem uložení, jménem a číslem studenta a výčtem uložených věcí
(počet krabic, tašek či jiných předmětů)
vyzvednutí uložených věcí je možné jen po předložení průkazu studenta
za uložené věcí kolej ani KR neručí; jedná se pouze o uvolnění prostor studovny
studentům, jež chtějí uschovat předměty po dobu prázdnin v koleji;
nedoporučujeme ukládat cenné předměty
provoz kufrárny bude ukončen 10. října 2012 – věci jež nebudou vyklizeny
do tohoto termínu budou odklizeny úklidovou firmou a uchovány v úschovně
na náklady majitele

V Praze 4. června 2012

Zdena Sixtová, v. r.
vedoucí koleje Jednota

Martin Šeremeta, v. r.
předseda Kolejní rady

