
Zápis z 2. zasadania KR Otava 
Dátum konania:  18. 03. 2013 

Miesto konania: kancelária vedenia 6. Správy Kolejí a Menz Univerzity Karlovej, Kolej Otava 

Zapísal: Ivan Struk 

Prítomní: Ivan Struk, Lukáš Halás, Slávka Senčáková, Ing. Eliška Traganová 

Hostia: - 

 

0. Program zasadania 
1. Predstavenie sa KR Otava za funkčné obdobie 2013 – 2015 vedeniu 6. Správy Kolejí a Menz, 

vznesenie požiadaviek KR Otava k vedeniu 

2. Ďalšie zasadanie 

1. Predstavenie sa KR Otava za funkčné obdobie 2013 – 2015 

vedeniu, vznesenie požiadaviek KR Otava k vedeniu  
KR Otava sa na úvod stretnutia predstavila vedúcej 6. Správy Kolejí a Menz Univerzity Karlovej, pani 

Ing. Eliške Traganovej. Informovala vedúcu o výsledkoch volieb a oboznámila s prerozdelením funkcií 

jednotlivých členov KR. Ivan Struk informoval o výsledku zasadania Grémia Predsedov Kolejných Rad, 

ktoré sa uskutočnilo v predchadzajúcom týždni. Následne boli KR Otava vedúcej zdelené požiadavky 

na zlepšenie chodu koleje, ktoré boli spísané vedúcou koleje a v zápise sú ponechané v originálnom 

znení: 

 

Zástupci kolejní rady přednesli tyto požadavky : 

 

1. Party room – vymalovat a vyměnit světla, opravit ventilátor, zprovoznit větrání místností: 

K tomu: malování a výměna světel proběhne v termínu od 27.3 do 2.4. 

Ventilátor je objednán – bylo nutné jej vyměnit 

Okna zvenčí budou osazena kovovou síťkou tak, aby bylo možné využít přirozeného 

větrání - T: do konce dubna 

2. Game room – požadavek na zakoupení projektoru a plátna 

K tomu : KR předloží výhodnou cenovou nabídku, zakoupení projednám s ředitelem 

organizace, garancí nad tímto majetkem přebere KR 

3. Studovny - problém se zapůjčením klíčů v nočních hodinách 

K tomu: projednání s hospodářkou koleje, proveden zápis ve knize předání na vrátnici. 

V případě opakování problému nutno uvést konkrétní den, popřípadě vrátnou, která 

porušila příkaz vedoucí správy. 

4. Sušárny – na vrátnicích se nevybírají pokuty za prodlení . 

K tomu – stejné jako v bodu ad3. 

5. Prádelny – požadavek na čištění praček – projednáno – bude provedeno do 29.3.2013 

6. Výměna světel na pokojích – požadavek na provedení výměny přednostně v 10. Patře 

K tomu v případě realizování výměny v rámci koleje bude zajištěno 

7. Výtahy – rozbitá zrcadla měnit za folie. 

K tomu: v současné době máme ještě náhradní zrcadla, takže je použijeme k výměně. 

Další rozbitá budeme měnit za folie. 

 



Vedoucí 6. Správy : 

 

informovala zástupce KR o rozsahu akcí schválených v plánu oprav, 

požádala o emailové a telefonické kontakty členy KR 

požádala o zveřejnění nového přístupu k záznamu „odstranění závad“ na interním webu KR 

 

2. Ďalšie zasadanie 
Dátum ďalšieho riadneho zasadania KR bol stanovený na apríl 2013. 


