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Zápis z ustavujícího zasedání Kolejní rady koleje Na Větrníku 

 

7. 12. 2013 

 

Přítomní členové Kolejní rady: Jan Křička, Jan Mudruňka, Michal Kešner 

   Hostů: 1 

 

Zasedání Kolejní rady bylo zahájeno v 20.00 

 

Program zasedání 

1. Volba předsedy Kolejní rady 

2. Volba místopředsedy a zapisovatele Kolejní rady 

3. Převzetí dokumentů, materiálu 

4. Stížnosti týkající se rušení nočního klidu 

5. Dotazy hostů 

6. Přibližné určení data dalšího zasedání 

7. Různé 

Program zasedání byl jednohlasně schválen: pro: 3, zdrželi se: 0, proti: 0 

 

1. Volba předsedy Kolejní rady 
 

Kolejní rada zvolila volební komisi ve složení: Jan Mudruňka, Jan Křička, Michal Kešner. 

Volba proběhla tajně. 

Předsedou Kolejní rady byl zvolen Jan Mudruňka. 

 

Počty hlasů: 

 Jan Mudruňka: 3 

       Jan Křička: 0 

           Michal Kešner: 0 
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2. Volba místopředsedy a zapisovatele Kolejní rady 
 

2.1 Volba místopředsedy 

 

Kolejní rada zvolila volební komisi ve složení: Jan Mudruňka, Jan Křička, Michal Kešner. 

Volba proběhla tajně. 

Místopředsedou Kolejní rady byl zvolen Jan Křička. 

 

Počty hlasů: 

 Jan Mudruňka: 0 

       Jan Křička: 3 

           Michal Kešner: 0 

 

2.2 Určení zapisovatele Kolejní rady 

 

Předseda Kolejní rady Jan Mudruňka určil zapisovatelem Kolejní rady Michala Kešnera.  

 

3. Převzetí dokumentů, materiálu 
 

Bylo domluveno, že budou kontaktováni členové předešlé Kolejní rady s žádostí o dokumenty 

a materiál. Převzetí provede Jan Mudruňka. 

 

4. Stížnosti týkající se rušení nočního klidu 

Kolejní rada diskutovala možná řešení problému, včetně sestěhování studentů z programu 

Erasmus, na které je podáno nejvíce stížností, na jeden blok. Tento přístup by, dle členů 

Kolejní rady, nepřinesl vyřešení problému, ale pouze jeho přesunutí. Kolejní rada se tedy 

usnesla na následujícím postupu při nedodržování nočního klidu. Kolejní rada bude nadále 

situaci bedlivě sledovat a při dalším případném zhoršení situace bude podnikat další opatření 

k nápravě.  

 

Usnesení č. 1 ze dne 7. 12. 2013 - Postup při řešení nedodržování nočního klidu  

 

„Při rušení nočního klidu je nejprve nutné kontaktovat narušitele nočního klidu a pokusit se 

vyřešit situaci samostatně domluvou. Pokud situace přetrvává, postup opakujte nejméně 

jednou. Po dvou neúspěšných pokusech o uklidnění situace kontaktujte vrátnici. Vrátnice po 

vyhodnocení situace kontaktuje člena kolejní rady, případně zavolá policii ČR. Kolejní rada 

může narušitele napomenout a v případě opakování celé situace může kolejní rada podniknout 

kroky k ukončení ubytování.“ 

Usnesení č. 1 ze dne 7. 12. 2013 bylo jednohlasně schváleno: pro: 3, zdrželi se: 0, proti: 0  



3 

 

Zápis z ustavujícího zasedání Kolejní rady koleje Na Větrníku 

 

5. Dotazy hostů 

Přítomní hosté nevznesli žádné dotazy 

 

6. Přibližné určení data dalšího zasedání 

Další zasedání proběhne v první polovině měsíce ledna. 

 

7. Různé 

 
Byly projednány tyto body: 

7.1 Pokus o nahlédnutí do rozpočtu koleje 

7.2 Připojení k internetu ve studovnách 

7.3 Striktní používání čipových zámků ve vchodech do koleje 

7.4 Zjištění právních vztahů mezi KaM a vlastníky pozemků okolo koleje 

7.5 Obnovení vydávání brožurky „Jak na Větrník?“ 

 

 

 

Zasedání Kolejní rady proběhlo a bylo ukončeno v 22.30 v souladu s Jednacím řádem 

kolejních rad vysokoškolských kolejí UK. 

 

 

V Praze dne 7. 12. 2013 

Zapsal: Michal Kešner 

  

 

 

 

 

 

 

 


