Zápis ze zasedání kolejní rady
Zasedání se konalo: 6. 10. 2012 od 21:00
Zasedání svolal a řídil: Martin Šeremeta
Přítomní členové: Martin Šeremeta, Josef Šírek, Jakub Miletín

Program:
1.Aerobic SK Humanita
2.oznámení o ukončení členství Terezy Sudové
3.
Ad. 1)
SK Humanita založený studentkami FF UK vznesl žádost na pronájem tělocvičny na koleji Jednota
v pravidelných intervalech v pondělí od 19. 30 jako v minulých letech. Vzhledem k tomu, že se KR
s vedením KaM dohodla, že po 19.30 hod. nebude tělocvična pronajímána cizím subjektům bez
souhlasu kolejní rady žádost byla postoupena KR.
Kolejní rada šetřením zjistila, že hodiny aerobicu pravidelně navštěvují cca 3 studentky ubytované
na koleji a cca 10 členek SK Humanita z venku. Ostatní studentky z koleje nemají o aerobic zájem
vzhledem k tomu, že SK Humanita požaduje členský příspěvek ve výši 600,- Kč za semestr,
ze kterého hradí cvičitelky a nájem. Vzhledem k nízkému počtu účastnic z koleje KR považuje tyto
lekce aerobicu za akci cizího subjektu.
Kolejní rada proto nesouhlasí s poskytováním prostoru tělocvičny SK Humanita po 19.30 hod.
vzhledem k dohodě v vedením KaM, že mezi 19.30 - 22.00 budou tělocvičnu využívat přednostně
studenti z koleje.

KR navrhuje náhradní řešení:
Lekce aerobicu nebudou pořádány SK Humanita externě na základě smlouvy s KaM, ale bude je
pořádat některá ze členek SK Humanita bydlící v koleji. Za lekce se tedy bude platit nájemné jako
za akci studentů z koleje. Toto však pouze za předpokladu, že většina navštěvnic lekcí aerobicu
bude tvořena studentkami z koleje a ostatní návštevnice zde budou jako hosti pořadatelky. Tímto
odpadne nutnost platit vysoké nájemné za tělocvičnu a lekce budou studentkám z koleje
poskytovány za symbolický poplatek do 100,- Kč za rok.
Ad 2)
Vzhledem k tomu, že místopředsedkyně KR Tereza Sudová dne 10. 9. 2012 ukončila ubytování v
koleji Jednota zanikl jí mandát člena KR.
KR se tedy dohodla, že pátým členem bude náhradník Tomáš Mužík.
KR tajnou volbou zvolila za místopředsedu KR Josefa Šírka.
Zapsal: Martin Šeremeta

