
Zápis ze zasedání KR Jednota dne 16. 4. 2014 
 

Přítomní členové KR: Tomáš Mužík, Miroslav Šůs, Nela Eflerová, Václav Šafra, Jan Matička 
Přítomní hosté: Jaroslav Dostál, Aneta Birnerová, Karolína Jiříčková, Kristýna Lopočová, Jan Macháč,  

Barhum Nakmlé 
Zapisovatel: Miroslav Šůs  
 
Program 
1. Udělení výtek dlužníkům 
2. Informace z posledního zasedání Gremia 
3. Řád nové TV místnosti 
4. Stížnost na rušení nočního klidu 
5. Ničení kolejního majetku 
6. Krádeže v lednicích 
7. Různé 

a. Vyčistění lednic 
b. Plány pater 
c. Úprava upozornění 
d. Prádelna 
e. Výměna prádla 
f. Lavičky 
g. Kolárna 
h. Volné místnosti 
i. Neveřejné hlasování 

 
Zápis z jednání 
1. Udělení výtek dlužníkům 
KR obdržela z ubytovací kanceláře návrhy na udělení výtek studentům, kteří dluží více než 2 kolejné. 

Jedná se celkem o 5 studentů. KR odhlasovala (5,0,0 ), že danou věc projedná v neveřejném hlasování 

na konci zasedání. 

 
2. Informace z posledního zasedání Gremia 
Václav Šafra seznámil zbylé členy KR o programu posledního zasedání Gremia. Jednalo se především 
o investičních plánech a tříděném odpadu. Pan ředitel oznámil, že připomínky k investičnímu plán 
může KR řešit přímo s ním. Kontejnery na tříděný odpad se budou přidávat, až se vyjádří všechny 
koleje. Naše kolej žádala o přidání kontejnerů na dvůr ( papír, plast, nápojové kartony ) a malých košů 
na každé patro ( papír, plast, nápojové kartony ). 
 
3. Řád nové TV místnosti 
Václav Šafra se nabídl, že vytvoří návrh nového řádu TV místnosti a daný dokument budeme řešit 
interní komunikací. 

 
4. Stížnost na rušení nočního klidu 
KR obdržela stížnost na rušení nočního klidu hlukem šířícím se z otevřených oken snídárny a z dvorku. 
Proto byla přijata opatření, aby nedocházelo k přílišnému úniku hluku ze snídárny ( zamčení oken ). 
KR se shodla, že na dvorku zatím k většímu hluku nedochází. 
  



5. Ničení kolejního majetku 
Při párty ve snídárné pořádané J.Fojtáchovou došlo k poškození stolu na stolní tenis. Podle vyjádření 

výrobce je možnost, že stůl je stále možno opravit. Pokud to tedy bude možné, stůl se opraví a KR 

souhlasí (5,0,0), aby vzniklé náklady slečna Fojtáchová uhradila. Dále KR souhlásí s udělením výtky 

(5,0,0) za ničení kolejního majetku, a tedy porušení ubytovací smlouvy. 

6. Krádeže v lednicích 
Dne 15.4.2014 byli Václav Šafra a Miroslav Šůs požádáni o pomoc při řešení krádeže v lednici na 

3.patře. V dané lednici dochází k častým krádežím a nyní bylo odcizeno již hotové jídlo i s krabičkou. 

Pomocí kamerového záznamu bylo zjištěno, že danou věc vzal pan M.Žiga z pokoje 330. Byl 

kontaktován KR. Danou věc přiznal a dohodl se o náhradě. Zároveň předseda KR Miroslav Šůs navrhl 

udělit výtku tomuto studentovi. KR se shodla, že výtka zatím není nutná (1,4,0), neboť se student 

ihned přiznal a souhlasil s náhradou škody. 

 

7. Různé 
a. Vyčistění lednic 

Václav Šafra navrhl, aby docházelo k odmražení a vyčištění lednic každého půl roku, 
neboť některé lednice jsou již dosti namražené. KR s tímto souhlasí a požádá vedení o 
plošné vyčištění lednic. Zároveň KR si je vědoma, že následujících pár týdnů není 
dostupný údržbář a nabídne svou pomoc při přesouvání náhradních lednic. 
 

b. Plány pater 
Miroslav Šůs navrhl, aby na vrátnici byly úmístěny plánky pater. Především z důvodu 
snadnější orientace návštěv ( vrátné mohou ukázat na plánku kam jít ) a také k lepší 
orientace při řešení problémů pomocí kamerového systému. KR v tomto ohledu 
nevidí žádný problém a požádá vedení koleje, aby dané plánky na vrátnici dodalo. 
 

c. Úprava upozornění 
Václav Šafra upozornil na neaktuálnost různých oznámení a upozornění visících po 
celé koleji. Nejen, že na některých je ještě podepsaná pí.Sixtová, ale další např. 
odkazují na novou TV místnost, že je určená ke kouření, ačkoli je v ní přísný zákaz 
kouření. KR požádá o aktualizaci těchto oznámení. 
 

d. Prádelna 
KR obdržela stížnost na nepořádek v prádelně. Předseda KR se byl opakovaně podívat 
v prostorách prádelny a ze několik dní nedošlo k žádnému úklidu ( rozsypaný prací 
prášek, papírky na zemi,...). KR požádá vedení o pravidelný úklid této místnosti. 
 

e. Výměna prádla 
Někteří studenti nemají možnost si vyměnit povlečení, neboť probíhá jen jeden den 
v týdnu (čtvrtek) a v hodinách, které některým nevyhovují. KR tímto informuje, že 
výměna prádla je možná vždy po předchozí domluvě s pí. Osladilovou ve skladu 
prádla. Zároveň požádá vedení koleje, zda je možno oficiální výměnu prádla 
přesunou na úterý/středu, popř. přidat druhý den určený k výměně. 
 

f. Lavičky 
Vzhledem k nadcházejícímu jarnímu počasí KR požádá vedení koleje o umístění 
laviček na dvorek. Zároveň KR nabídla pomoc s přinesením laviček z důvodu 
nedostupnosti údržbáře pana Nezvala. 



g. Kolárna 
Z důvodu zbytečného zabíraní místa v kolárně nepoužívanými koly, vyvěsí KR 
informaci pro majitele, aby se o daná kola přihlásili. Kola o která se nikdo nepřihlásí 
nechá KR po měsíci od vyvěšení informace odklidit z daného prostoru. 
 

h. Volné místnosti 
Protože v dohledné době dojde k přesunu posilovny do nové místnosti, bude mít KR 
dostupné 2 volné místnosti. Zatím KR neví, jak dané místnosti využít a proto žádá 
všechny studenty, aby napsali členům KR nebo na kolejní FB návrhy na využití daných 
místností. 
 

i. Neveřejné hlasování 
KR se jednomyslně shodla, že pokud studenti komunikují s ubytovací kanceláří a mají 
snahu svůj dluh uhradit, nebude souhlasit s výtkami těmto studentům. Zároveň KR 
kontaktovala dané studenty, aby se k věci vyjádřili. KR některá vyjádření obdržela. 
 
KR hlasovala o udělení výtek následovně: 
- M. Drozd – KR souhlasí s udělením výtku (4,1,0) 
- K. Artem – KR souhlasí s udělením výtku (4,0,1) 
- KR nesouhlasí s udělením výtky ostatním dlužníkům z důvodu jejich komunikace 

s ubytovací kanceláří a snahou problém řešit. 
 

 


