Zápis ze zasedání Kolejní rady koleje Na Větrníku

23. 2. 2015
Přítomní členové Kolejní rady: Jan Mudruňka, Michal Kešner, David Kubeš
Hostů: 2 – Hana Čertíková, Michal Wirth

Zasedání Kolejní rady bylo zahájeno v 20.00

Program zasedání
1. Posilovna a zhodnocení změn
2. Využití balkónu na II. bloku
3. Sběr nádobí
4. Kolárny, odstraněná kola a kolejní kolo
5. Třídění plastů
6. Dotazy hostů
7. Přibližné určení data dalšího zasedání
8. Různé
Program zasedání byl jednohlasně schválen: pro: 3, zdrželi se: 0, proti: 0

1. Posilovna a zhodnocení změn
Uživatelé posiloven byly dostatečně upozorněni na změny v Provoznímu řádu posiloven I a II
a dělají vše potřebné pro zavedení dokladu GYM CARD. Systém prozatím funguje. Probíhají
postupné opravy cvičebních strojů. Od začátku března bude systém plně v provozu. Výsledky
změn tedy bude možné pozorovat až za několik týdnů, popř. měsíců.
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2. Využití balkónu na II. bloku
Kolejní rada zahájila jednání s vedením koleje o využití balkónu na II. bloku. Balkón by měl
být využit k pěstování zeleniny a drobných ozdobných rostlin. Přístup na balkón a jeho
využívání bude individuální. Zájemcům bude přidělen klíč a určena plocha. Jednání vypadá
nadějně.

3. Sběr nádobí
Kolejní rada zahájila jednání s vedením koleje o možnosti sběru nadbytečného nádobí
především od ubytovaných, kteří se vrací z programu Erasmus zpět na domovskou univerzitu
a často se před odjezdem zbavují přebytečných věcí. Do kuchyněk po celé koleji byly
rozmístěny krabice s popisem. Sebrané nádobí bude k dispozici nově příchozím. Systém
prozatím funguje. Kolejní rada získala od vedení koleje místnosti pro skladování sebraných
kusů. Do udržování systému se zapojují i další ubytovaní.

4. Kolárny, odstraněná kola a kolejní kolo
Po předchozím varování bylo z koláren v loňském roce odstraněno přibližně 15 kol.
Odstraňována byly kola, která nebyla řádně označena štítkem a zapsána v seznamu na vrátnici.
Členové Kolejní rady aktivně vyhledávaly vlastníky neoznačených kol např.: podle seznamu
na vrátnici. K 1. březnu 2015 propadají odstraněná kola Kolejní radě. Kolejní rada bude dále
uvažovat, jak s těmito koly naložit. Z těchto nově nabytých zásob bude posílena flotila kolejních
kol na cca 3-4 kusy. Co se týče dalších kol, přemýšlíme o darování kol některému neziskovému
projektu, který využívá kola k podpoře rozvojových zemí, či bezemisní mobility v Praze atd..

5. Třídění plastů
Host Hana Čertíková navrhla sběr plastů v kuchyňkách. Po diskuzi jsme společně navrhli
systém třídění, který bude udržován dobrovolníky z řad ubytovaných. Kolejní rada hledá
dobrovolníky, kteří by měli na starost kompletní systém třídění plastů v kuchyňkách.
Jednotlivým dobrovolníků budou přiděleny nádoby na třídění a odpadové pytle. Dodržování

Zápis z ustavujícího zasedání Kolejní rady koleje Na Větrníku

2

třídění, vynášení odpadu do kontejneru, výměna pytle v nádobě a další možné související
činnosti mají kompletně na starost dobrovolníci. Kolejní rada zajišťuje jednání s vedením,
distribuci nádob a další podporu dobrovolníků v jejich bohulibé činnosti. V případě, že
dobrovolník neplní svoji funkci náležitě, mají zaměstnanci koleje Na Větrníku právo systém na
daném patře zrušit. Kolejní rada si velmi cení této dobrovolné aktivity.

6. Dotazy hostů
Přítomní hosté vznášely věcné dotazy, jejich vypořádání je zapojeno v textus výše.

7. Přibližné určení data dalšího zasedání
Další zasedání proběhne 30. 3. 2015.

8. Různé
Byly projednány tyto body:
8.1 Neutěšený vzhled stanovišť kontejnerů a okolí koleje
8.2 Jarní úklid – Jarní úklid byl naplánován na 10. 3. 2015 od 15:00, bližší informace dodáme.

Zasedání Kolejní rady proběhlo a bylo ukončeno v 22.30 v souladu s Jednacím řádem
kolejních rad vysokoškolských kolejí UK.

V Praze dne 26. 2. 2015
Zapsal: Michal Kešner
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