Zápis Kolejní rady Jednota ze dne 17.2.2014
Přítomní členové: Jan Matička, Nela Eflerová, Tomáš Mužík, Václav Šafra, Miroslav Šůs
Přítomní hosté:
Zapsal: Tomáš Mužík
Body programu:
1. přivítání nového člena: Kolejní rada přijala Jana Matičku jako nového člena KR Jednota na
základě jeho pozice 1. náhradníka
2. bankomat v prostorách koleje Jednota: KR byla dotázána vedením na názor ohledně výstavby
bankomatu v prostorách koleje, vzhledem k nedostatku konkrétnějších informací nebyla kolejní
rada schopna se konkrétně vyjádřit zda-li souhlasí či nikoliv a požádala vedení o více informací
3. Výstava ve snídarně: vzhledem k blížícímu datu výstavy KR pověřila Nelu Eflerovou získáním
více informací od kurátorů výstavy. Zároveň se řešila otázka otevírací doby výstavy a přístupu na
kolej. KR zastává názor, že by po dobu výstavy (cca 14 dnů) během dne mohl být povolen plný
přístup na kolej během výstavních hodin – nicméně to ještě prodiskutuje s vedením.
4. přístup na kolej: vzhledem k zavedení přístupu na kartu ISIC místo klíčů, KR byla nucena řešit
situaci u studentů kteří nevlastní kartu ISIC a bydlí na koleji. Miroslav Šůs informoval o možnosti
použití jakékoliv karty s čipem (tedy např. OpenCard, bezkontaktní kreditní a debetní karty apod.),
které plní funkci stejně jako karty ISIC.
Dále byla nadnesena informace, že podle osvědčení přístupu na kolej by se mohly na žádost
studentů vyměnit koule za kliky.
5. posilovna: po pozitivní zprávě od statika již nic nebrání posilovně v jejím přestěhování na pokoj
101 (současná televizní místnost). Nicméně vzhledem k tomu, že máme od vedení přislíbenu
gumovou podlahu, která se bude instalovat po schválení investičního plánu, KR ještě vyčká se
stěhováním, čístě z praktických důvodů. Zároveň poté KR požádá vedení koleje o pokud možno co
nejpravidelnější úklid prostor posilovny a promazání některých strojů.
Vzhledem k blížícímu se stěhování posilovny se také řeší otázka nové společenské nekuřácké
místnosti na 3. patře. KR požádá vedení o zavedení elektřiny a televizní antény do dané místnosti a
bude řešit s vedením další věci, které by ve společenské místnosti ráda viděla (gauč, koberec, nově
vymalovat...)
K tomuto bodu se také váže nové zapůjčování snídarny. V době schůze již byli k dostání nové
formuláře pro zapůjčení klíčů od snídarny nicméně nebyly známy informace ohledně toho jak
budou interagovat se starými pravidly. KR si vyžádá více informací jak nyní funguje zapůjčování
klíčů ke snídarně.
6. výtky studentům: vzhledem k ojedinělému ale smutnému případu jednoho studenta který
neplatil kolejné tařka 4 měsíce (i po mnoha výzvách ubytovací kanceláře) byla KR požádána aby
umožnila vedení posílat výtky neplatícím studentů. Kolejní rada po bouřlivé debatě odsouhlasila
kompromisní návrh s tím, že vedení může poslat výtku studentům, kteří dluží déle než 2 měsíce a
zároveň nekomunikuje žádnou cestou s ubytovací kanceláří (4 pro, 1 proti). U všech ostatních
případů si KR stále uchovává právo nutnosti vedení prodiskutovat návrh na výtku s KR.
7. rušení nočního klidu na pokoji 401: bylo podáno významné množství stížností na obyvatele
pokoje 401 kvůli rušení nočního klidu na koleji Jednota. Zejména poté hlasité pouštění hudby. Jan
Matička se dobrovolně přihlásil vyřešit tento problém domluvou obyvatelům pokoje 401.
8. datum příštího zasedání: KR se nebyla schopna dohodnout na konkrétním datu příštího
zasedání vzhledem k nabytému programu jednotlivých členů, nicméně radní se shodli na nutnosti
uspořádat příští zasedání KR nejpozději týden před započetím výstavy ve snídarně.

