Zápis zo zasadania Kolejnej rady koleje Jednota zo dňa 28.4.2016
Zúčastnení členovia KR: T. Mužík, M. Hrošovský, V. Šafra, D. Hubová
Neprítomní členovia: Š. Sejčková (ospravedlnená)
Hostia: p. Eva Tichá
Zapisovateľ: M. Hrošovský
Body programu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Kolárna
Maľovanie druhého poschodia
Postele
Rekonštrukcia sociálnych zariadení
Výmena zrkadiel
Zníženie kapacít koleje
Upratovanie verejných priestorov
Výmena nábytku

1) Kolárna – Investícia bola schválená, prestavba začne 1.6.2016, majitelia bicyklov majú
povinnosť vyprázdniť starú kolárnu a uvoľniť tak priestor novej. Bicykle, o ktoré majiteľ
neprejaví záujem budú dočasne premiestnené vedením koleje. Staré bicykle o ktoré už
majitelia roky nejavia záujem budú zrekonštruované a poskytnuté k voľnému zapožičaniu
obyvateľom koleje. Presný systém požičiavania nebol zatiaľ navrhnutý.
Hlasovali za:4 Proti:0
2) Maľovanie 2. poschodia – sa uskutoční v dňoch 15.8. – 9.9. 2016
3) Postele – Vedenie koleje prisľúbilo výmenu pokazených postelí v priebehu prázdnin, nové
postele prídu pravdepodobne z koleje Budeč

4) Rekonštrukcia sociálnych zariadení – Kolejná rada schválila návrh vedenia o rekonštrukcií
sociálnych zariadení v prízemných priestoroch koleje. Zároveň schválila návrh na
výstavbu sušiarne.
Hlasovali za: 4 Proti:0
5) Výmena zrkadiel – vedenie prisľúbilo komplexnú výmenu zrkadiel nad umývadlami
v sprchách a kúpeľniach, v súčasnosti sa hľadá najlacnejšie riešenie

6) Zníženie kapacít koleje – kapacita koleje sa zníži začiatkom nového školského roka o 12
miest. Kolejná rada je toho názoru, že navrhované zníženie je postačujúce a nesúhlasí
s ešte ďalším znižovaním kapacity.

7) Upratovanie verejných priestorov – Kolejná rada vyjadrila nespokojnosť s upratovaním
verejných priestorov ako napr. TV miestnosť, posilňovňa, Snídárna atď. a navrhla, aby sa
sa každý mesiac vyhradili konkrétne dni, v ktorých bude upratovanie týchto priestorov
prebiehať. Kolejná rada ďalej vyjadrila nespokojnosť s celkovou kvalitou upratovania,
menovite napr. častý problém s neporiadne utretými záchodovými misami z vonkajšej
strany atď.
8) Výmena nábytku v TV miestnosti a Snídarni – Kolejná rada schvaľuje návrh vedenia na
zrenovovanie TV miestnosti a Snídarni, t.j. výmena nábytku v TV miestnosti za nový, kúpa
novej TV, oprava/výmena stolného futbalu v Snídarni atď.

