Zápis ze zasedání kolejní rady koleje Otava a
Vltava z 25. 02. 2012
Kolejní rada Jižní Město (dále jen KR), se sešla dne 25. 02. 2012 v 18:00 v Gameroomu
na 6. patře koleje Otava.
Přítomní členové:
· Eliška Holzerová
· Lukáš Halás
· Ján Vojt
· Gabriel Staroň
· Ivona Magyarová
Přítomní hosté:
· –––––––––
Program:
· Schválení programu
· Jednání:
1. Informace z Grémia předsedů kolejních rad (GPKR)
2. Plánované rekonstrukce a opravy kolejí
3. Vstup zaměstnanců koleje do pokojů studentů
4. Studovny
5. Kolejní televize
6. Problém s topením
7. Rezervační systém pro pračky
8. Posilovna na Otavě
9. Partyroom
10. Stížnosti

Schválení programu:
Program byl schválen tichým souhlasem.
1: Eliška Holzerová referovala KR o posledním zasedání GPKR.
A: Byl schválen nový Jednací řád kolejních rad, který je k dispozici na stránkách
KaM.
B: Kontrola spotřebičů. Byla podána stížnost ze strany naší koleje na kontrolu
spotřebičů, která proběhla v měsíci lednu. Obsahem byla stížnost na povrchní
kontrolu a revizi.
2: Vedoucí koleje p. Traganová emailem požádala KR o vyjádření k plánovaným

opravám a rekonstrukcím koupelen. KR bude žádat o zveřejnění všech rozpočtů a plánů
pro jednotlivé rekonstrukce a pak KR prohlásí své rozhodnutí.
3: Na základě stížností studentů na uklízečky, které opakovaně porušovali jejich
kompetence a to tak, že neoprávněně vstupovali na pokoje studentů, a tím rušili jejich
soukromí, i když ne se špatným úmyslem, KR žádá vedoucí koleje paní Traganovou
o poučení všech pracovnic koleje v oboru uklízení.
4: KR zhodnotila, že změna provozního řádu studoven navrhnutá Lukášem Halásem,
proběhla úspěšně a studovny fungují dle představ KR a studentů.
5: KR diskutovala o problému s kolejní televizí a dospěla k tomu, že bude vypsán
konkurz na správce kolejní televize. Dále pak budou členové KR žádat studenty, kteří
dané problematice rozumí, aby se pokusili vyřešit opakované problémy s nefunkčností
televize. Ján Vojt prohlásil, že se pokusí o nápravu.
6: Lukáš Halás informoval KR o problému s hlučným topením. Na základě stížností
mnoha studentů se pokusil o vyřešení, a to následujícím způsobem: Po osobním setkání
s vedoucí koleje získal telefonní číslo na hotline, které následně kvůli delší nepřítomnosti
rozšířil mezi studenty, kteří podali svou stížnost. Po návratu na kolej Lukáš Halás
konstatoval, že problém s topením se pravděpodobně vyřešil.
7: KR hodnotila návrh doplnění provozního řádu praček o rezervace. Lukáš Halás
po osobním rozhovoru s pracovnicí vrátnice konstatoval, že rezervace ještě nejsou
v provozu, a proto bude KR řešit tenhle problém v nejbližších dnech s vedoucí koleje
p.Traganovou.

8: KR hlasovala o doplnění provozního řádu posilovny na Otavě: 5:0:0, Provozní řád
bude doplněn o pravomoc členů KR v údržbě a součinnosti v provozování a kontrole
posilovny spolu se správcem. Dále Ivona Magyarová informovala KR o proběhlé údržbě
vybavení posilovny ze strany kolejních údržbářů a o dovybavení posilovny novými
pomůckami k cvičení. Vzhledem k tomu bude KR žádat správce posilovny o předložení
dokumentace.
9: KR navrhla vymalování Partyroomu, členové se shodli, že vzhledem k ušetření financí
bude KR žádat kolej jenom o zakoupení barev a malovacích pomůcek. Samotné
vymalováni zabezpečí KR bez dalšího finančního zatížení koleje.
10: Na základě hromadících se stížností pokoje 715 na pokoj 615 o opakovaném
porušování ubytovacího řádu hlasovala KR 5:0:0 o vystěhování studentů z pokoje. Dále
na základě hromadících se stížností,se KR shodla o zveřejnění výzvy pro studenty, kteří
mají problémové spolubydlící, aby kontaktovali KR nebo vedení koleje a podali oficiální
stížnost.
V Praze dne 25. 2. 2012 Lukáš Halás

