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Zápis ze zasedání KR ŠAF 
Datum konání:  15. 4. 2013 

Místo konání: Společenské prostory ŠAF 

Zapsal: Jiří Mudruňka 

Přítomni: Jiří Mudruňka, Jakub Jarý, Petr Čáp, Věra Abrhámová 

Omluveni: Miroslav Weilguny, Josef Brychta 

 

0. Program zasedání 
1. Pozemky patřící k Šafránkovu pavilonu 

2. Využití místnosti "Středisko služeb studentům" 

3. Vybavení kuchyní 

4. Zloděj 

5. Různé 

6. Termín dalšího zasedání 

1. Pozemky patřící k Šafránkovu pavilonu 
V. A. informuje o vlastnictví majetku. Správcem pozemků je Lékařská fakulta. Při stavbě garáží 

v blízkosti budovy došlo k poškození pozemků fakulty. V. A. informuje o krocích, které podnikla 

ohledně zmíněných pozemků dříve. Kolejní rada ŠAF se usnesla, že dá na vědomí děkanátu 

dlouhodobé nerespektování hranic pozemků a poškození, ke kterému došlo při stavbě garáží 

v blízkosti koleje. KR dále navrhuje opravu pozemku a vyhrazení této plochy pro parkování studentů a 

hostů ubytovaných na koleji.  

2. Využití místnosti "Středisko služeb studentům" 
Místnost bude sloužit dále jako studovna pro studenty ubytované na koleji. Místnost bude vyhrazena 

každé pondělí od 19:00 do 20:00 pro schůzky Křesťanského spolku. Dále bude sloužit dle potřeby 

kolejní radě. 

3. Vybavení kuchyní 
V. A. informuje o plánu obnovy vybavení kuchyněk. V. A. dále informuje o cenové kalkulaci na opravu 

kuchyně v 1. patře. Vysoká částka za linku v kuchyni uvedená v seznamu majetku koleje je pozůstatek 

z dřívějška, a protože výměna linky proběhla jako oprava zůstává tato cena v evidenci i nadále i když 

oprava byla výrazně levnější. KR by ráda dále opravu kuchyňky ve 2. patře v co nejbližší době. V. A. 

přislíbila vyhovění tomuto požadavku. 

4. Zloděj 
KR byla informována o vniknutí zloděje na střechu Šafránkova pavilonu. Zloděj vylezl po požárním 

žebříku. V. A. informuje o přidělání mříže na žebřík, nicméně na žebřík se dá stále vylézt po jeho 

ochranné konstrukci. Kolejní rada ŠAF se usnesla, že bude požadovat další bezpečnostní opatření, 

případně odstranění žebříku. 

5. Různé 
V. A. informuje o přeplnění úložiště ve sklepě. Mnoho věcí patří studentům dlouho nebydlícím na 

koleji. KR se usnesla, že všechny věci uložené v úložišti musejí být do 19. 5. řádně a viditelně 

označeny jménem a číslem pokoje vlastníka, případně jménem organice, jinak budou z úložiště 

odstraněny. 
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6. Termín dalšího zasedání 
Termín dalšího zasedání byl stanoven na 10. 6. 2013 ve 21:00 


