Zasedání KR Jižní město dne 8. 4. 2015 v 21h v gameroomu Otavy
Přítomni: Ivo Kalabis (předseda, zapsal), Jakub Halás, Hynek Řeháček
Nepřítomni: Eva Vaculíková, Filip Bako
Program:

1) sušáky
2) sjednocení postelí
3) povlečení
4) TV na vrátnici
5) kuřárna Vltava
6) kolejní TV a server
7) fotbálek
8) čipy a kamery
9) info kartičky

1) KR se shodla, že je vhodné pořídit 5 sušáků, kvůli nepoužitelnosti sušáren v letním
období když se netopí. (hlasování: 3 z 3)
2) KR se shodla, že by bylo vhodné nějakým způsobem sjednotit typy postelí na pokojích,
když na většině pokojů jsou rozdílně vysoké postele a stačilo by pouze přenést jednu
postel z Ačka na Bčko a naopak. Bylo by ohleduplné vůči párům, kdyby si mohly nějak
požádat o prohození oficiální cestou nebo aspoň o povolení k výměně a záměně
evidenčního čísla majetku aby nebyly problémy při kontrole majetku. (hlasování: 3 z 3)
3) KR se shodla, že by se měl vyřešit problémy s ložním prádlem. Občas se stane, že si
člověk vymění prádlo a na pokoji zjistí, že povlečení je o 20cm kratší. Občas se i stává, že
nejsou na výběr ani barvy povlečení, což v kombinaci s délkou je značný problém. Levné
doporučení by bylo, aby studenti při ubytovávání měli možnost si ho ani nevypůjčit a byli
dotazování o jejich zájem, protože část studentů používá vlastní a kolejní jen skladují do
vystěhování. (hlasování: 3 z 3)
4) KR by ráda doporučila vedení koleje navrácení televize na vrátnici Otavy i za nějakých
podmínek (jako povolená doba provozu). KR přijde kontraproduktivní sebrat vrátným
televizi, které ji využívaly, aby udrželi pozornost hlavně v nočních hodinách. Údajný
důvod k odstranění byl, že vrátné nevnímají co se děje kolem vrátnice, ale v nočních
hodinách to byla právě televize, kde se něco hýbalo a udrželo je to při pozornosti. Dále je
třeba vzít v úvahu, že na vrátnici na Vltavě si vrátní nosí notebooky nebo knihy, které je
rozptylují stejně, ne-li mnohem více. (hlasování: 3 z 3)
5) Po stížnostech na kuřáky na Vltavě a zjištění neexistence kuřárny KR schvaluje
vybudování kuřárny místo studovny na 3. patře. (hlasování: 3 z 3)
6) KR se usneslo, že by bylo vhodné řešit správu kolejní televize a celého kolejního serveru,
o který se starali nadšenci, kteří na koleji již nejspíše nebydlí. Správa serveru s kolejní
televizí ani nespadá pod povinnosti zapojovače, který má fyzický přístup k serveru. KR
by ráda buď rozšířila povinnosti zapojovače i o správu serveru nebo aspoň získala přístup
k serveru, aby mohla pověřit někoho správou síťové televize, popřípadě celého serveru.
KR souhlasí s nadšencem Markem Behúnem, který projevil zájem o „kouknutí“ na správu
síťové televize.
7) Po konzultaci s vrátnými se KR usnesla, že by se u fotbálku měly srovnat podmínky se
stolním tenisem a hudebnou. Takže zrušit poplatek a semestrální registraci na
ubytovačce za přístup k fotbálku. (hlasování: 3 z 3)

8) KR po schůzi s vedením KAMu schvaluje zavedení vstupu na čip a pořízení lepší
kamery ke vstupu pro Otavu i Vltavu. KR by ráda doporučila, aby vstup nebyl vázán na
ISIC UK, ale mohl být vstup nahrán i na jinou kartičku, protože na koleji se vyskytují
studenti jiných vysokých škol nebo absolventi, kteří ISIC již nevlastní. Další doporučení
by bylo, aby ubytování na Vltavě mohli na svůj čip navštěvovat Otavu a naopak (sdílena
databáze pro vstup), z důvodu přístupu k ubytovací kanceláře, návštěvy večerky nebo
spolužáku/kamarádů. (hlasování: 3 z 3)
9) KR se shodla, že by se vyplatilo vytvořit informační kartičky pro nově ubytované, kteří
nemají tušení o službách a možnostech koleje a nevědomosti adresy kolejního webu,
který dokonce není ani uveden na přehledu koleji UK na stránkách KAMu, kde by bylo
vhodné tento detail doplnit. (hlasování: 3 z 3)
Na dalším datu zasedání se KR nedohodla, protože se podle potřeby vyhlásí, podle časových
možností co nejvíce členů kolejní rady.

