Zápis ze zasedání Kolejní rady koleje Na Větrníku

13. 4. 2015
Přítomní členové Kolejní rady: Jan Mudruňka, Michal Kešner, David Kubeš
Hostů: 2 – vedoucí koleje

Zasedání Kolejní rady bylo zahájeno v 15.00

Program zasedání
1. Oprava strojů v posilovně
2. Zvyšování počtu jednolůžkových pokojů
3. Kolejní kola
4. Třídění plastů v kuchyňkách
5. Využívání balkónu na II. bloku
6. Dotazy hostů
7. Přibližné určení data dalšího zasedání
8. Různé
Program zasedání byl jednohlasně schválen: pro: 3, zdrželi se: 0, proti: 0

1. Oprava strojů v posilovně
V plánu jsou postupné opravy rozbitých strojů, v prvé řadě běžeckého pásu.
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2. Zvyšování počtu jednolůžkových pokojů
Vedení koleje Na Větrníku do budoucna plánuje zvyšovat podíl jednolůžkových pokojů
na úkor pokojů dvoulůžkových. Toto rozhodnutí je založeno na trvale rostoucí poptávce
po jednolůžkových pokojích. Kolejní rada jednoznačně podporuje vedení koleje v tomto
záměru.

3. Kolejní kola
Kolejní rada využije vyřazených kol z koláren. V plánu je nechat opravit 4 kola z vyřazených
a jimi obnovit nabídku kolejního kola k zapůjčení. S vedením koleje jednáme o zřízení
úložiště kolejních kol v přízemí, zřejmě II. bloku, pro snazší manipulaci s kolejními koly.

4. Třídění plastů v kuchyňkách
Z řad ubytovaných zazněla poptávka po třídění odpadu v kuchyňkách. Z důvodu vytíženosti
personálu kolejí, je jediným možným řešením systém dobrovolníků, kteří by se starali o
tříděný odpad v kuchyňkách. Třídění, vynášení odpadu do kontejneru, výměna pytle v nádobě
a další možné související činnosti by měli kompletně na starost dobrovolníci. Kolejní rada
zajistí jednání s vedením, distribuci nádob a další podporu dobrovolníků v jejich bohulibé
činnosti. V případě, že by dobrovolník neplnil svoji funkci náležitě, mají zaměstnanci koleje
Na Větrníku právo systém na daném patře zrušit. Kolejní rada si velmi cení této dobrovolné
aktivity.

5. Využívání balkónu na II. bloku
Jednání o využití balkónu pro pěstování zeleniny a bylinek proběhlo bez problému.
V současné době čekáme na komisi, která odepíše starý nábytek, a umožní nám tak jeho
využití.

6. Dotazy hostů
Přítomní hosté nevznesly žádné dotazy.

7. Přibližné určení data dalšího zasedání
Další zasedání proběhne 18. 5. 2015. v 15:00
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8. Různé
Byly projednány tyto body:
8.1 Havárie na IV. Bloku
Havarijní stav potrubí na IV. bloku je pod dohledem vedení, a jakmile to bude možné,
proběhne jeho oprava. Oprava potrubí omezí přísun teplé vody na cca 1 den.

8.2 Rozbité sporáky
Oprava sporáků je v řešení.

Zasedání Kolejní rady proběhlo a bylo ukončeno v 16.00 v souladu s Jednacím řádem
kolejních rad vysokoškolských kolejí UK.

V Praze dne 20. 4. 2015
Zapsal: Michal Kešner
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