Zápis ze zasedání kolejní rady ze dne 12. 3. 2014
Přítomní členové KR: David Frič (místopředseda), Tomáš Faltín, Michaela Jančíková
Omluveni: Pavel Moravec (předseda), Michaela Šestáková
Hosté: Martina Zapadlíková (vedoucí koleje Hvězda)
Místo konání: konferenční místnost (2/117), kolej Hvězda, Praha
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kancelář insolvenčního správce
Večerka
Kolárny
Kuřárna
Stížnost na p. Strapončeka
Společenské hry
Různé

(Program schůze byl jednohlasně schválen)
1. Kancelář insolvenčního správce
KR nemá námitky proti požadavku p. Romana Světlého na zřízení kanceláře insolvenčního
správce v jedné ze studoven v druhém bloku nad vrátnicí. Bylo by vhodné, aby studenti koleje
Hvězda v případě jejího využití měli drobnou výhodu a třeba i možnost brigády, o které se p. Světlý
zmiňoval. Konkrétní podobu dohody s p. Světlým zprostředkuje vedoucí koleje p. Zapadlíková,
která bude KR o jednotlivostech informovat.
2. Večerka
KR obdržela na svůj email zprávu od p. Timkové, která by měla zájem zřídit na koleji Hvězda
večerku. KR zjistila, že na zdejší koleji před několika lety již jedna večerka fungovala, ale z
hygienických důvodů musela být uzavřena. Proto není jisté, zda by se nyní našly vhodné prostory
pro její provoz. Proto se KR usnesla na tom, že se p. Timková dohodne na schůzce s vedoucí koleje,
která by jí ukázala prostory, jenž připadají k úvahu (případně by je paní vedoucí p. Timkové
popsala) a p. Timková rozhodne, zda by byly hygienicky i prostorově dostatečné.
3. Kolárny
Vedoucí koleje Martina Zapadlíková požádala o prostředky pro koupi dvou stojanů na kola do
nové kolárny na třetím bloku a jednoho do kolárny na druhém bloku. David Frič také zpracuje na
žádost vrátných instrukce pro ně k provozu koláren. V případě kolárny na třetím bloku se čeká na
zabezpečení oken, aby nedošlo ke krádeži, teprve poté bude zprovozněna.
4. Kuřárna
David Frič přednesl návrh na otevření kuřárny na prvním bloku, od které si studenti museli vždy
vypůjčit klíč na vrátnici, což je odrazovalo od jejího používání a stávalo se také, že si klíč po delší
dobu nechávali. Kuřárna by tak měla zůstat přes den odemčená. Po diskuzi s ostatními členy vzešel
návrh odemčení kuřárny od 6:00 do 22:00. S vedoucí M. Zapadlíkovou bylo domluveno, že se tento
návrh zavede na zkušební dobu jednoho měsíce a pokud budou studenti v kuřárně dělat nepořádek,
tak se znovu zamkne.
Hlasování o odemčení kuřárny od 6:00 – 22:00:
(pro-proti-zdržel se) 3-0-0

5. Stížnost na p. Strapončeka
Na ředitelství KaM přišla stížnost na p. Strapončeka z důvodu rušení nočního klidu. Jelikož už KR
jednou probírala jeho prohřešky, neměla žádné námitky proti záměru vedoucí koleje udělit mu
varování.
Hlasování o udělení varování pro p. Strapončeka:
(pro-proti-zdržel se) 3-0-0
6. Společenské hry
Tomáš Faltín čeká na přítomnost Pavla Moravce, aby vypracovali plán postupu zprovoznění her.
Prozatím Tomáš Faltín vybral místnost pro umístění kulečníku a stolního fotbalu, jednalo by se o
místnost 106 nad vrátnicí druhého bloku.
7. Různé
Vedoucí koleje Martina Zapadlíková informovala KR o zřízení dočasné příjezdové cesty místo
zadní příchozí cesty k bloku 1A kvůli podzemním stavebním pracím na rozvodných sítích.
Proběhla další oprava rozbitého stroje v posilovně, u které byl tentokrát přítomen údržbář
posilovny p. Korb, jenž byl poučen, jak konkrétní stroje udržovat.
Vnější rekonstrukce bloku 3A začne 1. 7. 2014 a vnitřní rekonstrukce bloku 2A pravděpodobně
také, ale zde není termín ještě jistý.
Odsouhlasení termínu další schůze
Kolejní rada se dohodla, že další schůze se bude konat ve čtvrtek 10. 4. 2014 v 13:00 v konferenční
místnosti (2/117).
Hlasování (pro-proti-zdržel se): 3-0-0

