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Zápis ze zasedání Kolejní rady koleje Na Větrníku 

 

19. 5. 2014 

 

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

   Hostů: Roman Diba, Martin Vedra 

 

Zasedání Kolejní rady bylo zahájeno v 20.10 

Program zasedání 

1. Rekapitulace  

2. Letní kufrárny 

3. Systém zámluv pokojů 

4. Revize kolázen 

5. Dotazy hostů 

6. Přibližné určení data dalšího zasedání 

7. Různé 

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

 

1. Rekapitulace 

 
1.1 Stížnosti týkající se rušení nočního klidu 

Žádné významnější incidenty se od minulého zasedání neodehrály. 

 

1.2 Wifi 

WiFi ve studovnách budou fungovat na systému Eduroam, ale jejich zprovoznění, které má na 

starost rektorát UK proběhne až v letních měsících. 

 

1.3 Obnovení vydávání brožurky „Jak na Větrník?“ 

Přes léto KR a další vybrané osoby provedou revizi brožury. 

 

 

2. Letní kufrárny 

 

Usnesení č. 1 ze dne 19. 5. 2014 – Provoz letních kufráren 
„Letní kufrárny budou v provozu od 4. 6. 2014, KR pověřuje R. Dibu řízením letních kufráren 

na všech blocích. R Diba dále upraví provozní řád letních kufráren a předloží ho ke schválení 

KR.“ 
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Usnesení bylo jednohlasně schváleno: pro: 3, zdrželi se: 0, proti: 0 

 

3. Systém zámluv pokojů 

 

Usnesení č. 2 ze dne 19. 5. 2014 – Systém zámluv pokojů 
„KR pověřuje R. Dibu zajištěním provozu Systému zámluv pokojů pro akademický rok 

2014/15.“ 

 

Usnesení bylo jednohlasně schváleno: pro: 3, zdrželi se: 0, proti: 0 

 

4. Revize koláren 
 

Revize koláren proběhne na konci měsíce října, přesné datum bude stanoveno na říjnovém 

zasedání KR, během září a října budou na koleji vyvěšeny informační letáky a všichni zapsaní 

v seznamu uživatelů koláren obdrží e-mail o plánované revizi s výzvou k řádnému 

označení/kontrole označení svých kol. Neoznačená kola budou přesunuta do skladu kol KR, 

kde budou ještě 6 měsíců k vyzvednutí, po té propadnou KR, která s nimi bude moci nakládat 

dle svého uvážení.  

 

5. Dotazy Hostů 

Hosté neměli žádné dotazy. 

 

 

6. Přibližné určení data dalšího zasedání 

Další zasedání proběhne ke konci měsíce června. 

 

 

7. Různé 

Byly projednány tyto body: 

7.1 Rekonstrukce koupelen na I. bloku. Avizovaná letní rekonstrukce koupelen a oprava 

stoupaček na I. bloku bude odložena na příští rok, protože vedoucí koleje bylo přislíbeno, že 

peníze na tuto opravu budou koleji přiděleny i příští rok. 

 

 

Zasedání Kolejní rady proběhlo a bylo ukončeno v 20.45 v souladu s Jednacím řádem 

kolejních rad vysokoškolských kolejí UK. 

 

 

V Praze dne 19. 5. 2014 

Zapsal: Jan Mudruňka 

  


