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Zápis ze zasedání Kolejní rady koleje Na Větrníku 

 

12. 1. 2015 

 

Přítomní členové Kolejní rady: Jan Mudruňka, Michal Kešner, David Kubeš 

   Hostů: 1 – Vladimír Čunát 

 

Zasedání Kolejní rady bylo zahájeno v 20.00 

 

Program zasedání 

1. Posilovna 

2. Využití balkónu na II. bloku   

3. Sběr nádobí 

4. Kompostování  

5. Dotazy hostů 

6. Přibližné určení data dalšího zasedání 

7. Různé 

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

 

1. Posilovna 
 
Z důvodu neustálého poškozování vybavení posiloven a dalších prohřešků ubytovaných, 

schválila Kolejní rada změnu Provozního řádu posiloven I a II na koleji Na Větrníku. Největších 

změn doznal článek III., kde se mění způsob registrace, zavádí se tzv. GYM CARD, jako jediný 

možný doklad o zaplacení poplatku a možnosti vstupu do posilovny. Dále článek V., 

který upravuje systém využívání posiloven. Změny jsou shrnuty v dokumentu Pravidla 

pro registraci a vstup do posilovny. 

 
Změny Provozního řádu posiloven I a II byly jednohlasně schváleny: pro: 3, zdrželi se: 0, 

proti: 0 
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2. Využití balkónu na II. bloku 

 

Kolejní rada zahájí během února a března jednání s vedením koleje o využití balkónu na II. 

bloku. Balkón by měl být využit k pěstování zeleniny a drobných ozdobných rostlin. Přístup 

na balkón a jeho využívání bude individuální. Zájemcům bude přidělen klíč a určena plocha. 

 

3. Sběr nádobí 
 
Kolejní rada zahájí jednání s vedením koleje o možnosti sběru nadbytečného nádobí především 

od ubytovaných, kteří se vrací z programu Erasmus zpět na domovskou univerzitu a často se 

před odjezdem zbavují přebytečných věcí. V plánu je rozmístit do kuchyněk krabice s popisem. 

Sebrané nádobí bude k dispozici nově příchozím. 

 

4. Kompostování 

Kolejní rada se zavazuje dále propagovat možnost třídění organického odpadu a jeho 

kompostování v kolejním kompostéru.  

 

5. Dotazy hostů 

Přítomní hosté nevznesli žádné dotazy 

 

6. Přibližné určení data dalšího zasedání 

Další zasedání proběhne 23. 2. 2015. 

 

7. Různé 

Nebyly projednávány další body. 

 

 

 

Zasedání Kolejní rady proběhlo a bylo ukončeno v 21.30 v souladu s Jednacím řádem 

kolejních rad vysokoškolských kolejí UK. 

 

V Praze dne 23. 1. 2015      Zapsal: Michal Kešner 
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