Zápis ze zasedání KR JM dne 30. 5. 2012
KR se sešla dne 30. 5. 2012 v 21:00 v Gameroomu na 6. patře koleje Otava.
Přítomní členové KR: Eliška Holzerová, Gabriel Staroň, Ivona Magyarová
Hosté: 2 studenti z Vltavy Matouš, Jirsáková
Program
1) Informace ze zasedání Grémia
2) Rezervační systém
3) Rekonstrukce koupelen
4) Rozpočet kolejí
5) Kufrárna
6) Termín příštího zasedání

Program byl schválen tichým souhlasem přítomných členů KR.
Jednání:
1) KR JM byla informována o dění na GPKR dne 29. 5. 2012
2) KR se po projednání rozhodla o letošním využití vlastního rezervačního systému pro zámluvy
pokojů, o čemž bylo hlasováno: 3-0-0.
KR se shodla na následujících argumentech pro nepřidání se k rezervačnímu systému koleje 17.
listopadu, a to především proto, že KR je zodpovědná za průběh rezervací: nový systém stále není
dokončen a připraven, nemůžeme vidět žádné „demo“, nevíme, jak bude vypadat rozhraní (zda lze
vidět jména lidí, tedy pohlaví apod.), systém zatím nevypadá, že by byl schopen řešit, kdo má právo
na jaký pokoj (u nás 1,2,3-lůžkový), zatím nelze posoudit, zda půjde přidávat zprávy za chodu a není
zahrnuto, jak se neimportují studenti, kteří už mají smlouvu na další rok.
Všechny tyto body přitom splňuje rezervační systém, který má KR již připravený.
3) Rekonstrukce koupelen byla částečně řešena již na GPKR, přičemž ing. Fix slíbil, že situaci prověří.
KR JM se bude dále zajímat o průběh výběrového řízení a navrhuje přehodnocení rozpočtu.
4) KR žádá GPKR o přehodnocení přerozdělování finančních prostředků jednotlivých správ KaM.
Hlasováno pro tuto žádost: 3-0-0.
KR se domnívá, že by fin. prostředky měly být přerozdělovány dle zisku jednotlivých kolejí, případně
by měla být část prostředků ponechána přímo na ziskových kolejích.
5) Kufrárna bude pravidelně otevřena od poloviny června.
6) Pokud nebude řečeno jinak, termín dalšího zasedání byl stanoven na čtvrtek 28.6.2012.

Zapsala za KR JM Eliška Holzerová dne 30.5.2012

