Zápis z ustavujícího zasedání KR Jednota dne 25. 11. 2013
Zasedání svolal RNDr. František Konopecký – předseda volební komise
Přítomní členové volební komise: František Konopecký
Přítomní členové KR: Vojtěch Fidler, Tomáš Mužík, Miroslav Šůs, Nela Eflerová, Václav Šafra
Zapisovatel: Miroslav Šůs
Program
1. Zahájení, volba předsedy a místopředsedy
2. Záclony a závěsy na pokojích
3. Držáky sprch
4. Společenská místnost
5. Hobby list
6. Plakáty na chodbách
7. Manipulace voleb
Zápis z jednání
1. Zahájení, volba předsedy a místopředsedy
Zasedání zahájil předseda volební komise František Konopecký. Seznámil všechny přítomné
s výsledky voleb do KR.
V tajné volbě byl předsedou KR zvolen V.Fidler (5,0,0) .
Místopředsedou byl zvolen T.Mužík (3,2,0).

2. Záclony a závěsy na pokojích
Po výměně záclon/závěsů a inventuře na některých pokojích chybí záclony/závěsy. KR připraví
dotazník, který bude viset 14 dnů na nástěnce a stránkách na FaceBooku, kde studenti mohou
zapisovat nedostatky na svých pokojích. Veškeré tyto záznamy bude řešit KR s vedením. Každý
student toto může řešit individuálně zápisem v knize závad, která je k dispozici na vrátnici.
3. Držáky sprch
Vzhledem k opakovaným stížnostem studentů na vyviklané držáky sprch takřka na celé koleji
doporučí KR nákup několika pevných (neotočných) držáků na zkoušku. Po zkušenostech studentů
kolejní rada doporučí, popř. nedoporučí vybavení zbylých sprch těmito držáky.
4. Společenská místnost
Návrh na vybavení nové společenské místnosti, zajištění zásuvek 220V a antény KR nebude řešit,
dokud nezíská souhlasné stanovisko statika pro přemístění posilovny do místnosti 101.
5. Hobby list
Tomáš Mužík doporučil vytvoření tzv. Hobby listu na nástěnku v přízemí. Jednalo by se o seznamy
koníčků (sporty, aktivity pro volný čas,... ), kde by každý zájemce o daný koníček napsal na sebe
kontakt (jméno, pokoj) a kdokoli, kdo by si daný sport, či jinou aktivitu chtěl zahrát, mohl kontaktovat
člověka, jenž se dané aktivitě také věnuje. KR tento návrh podpořila.

6. Plakáty na chodbách
KR vyzývá všechny, kdo ve veřejných prostorách vylepovali po koleji v předvolebním období volební i
nevolební plakáty (zejména na holé zdi či lednice), aby je odstranili nejpozději do 2. 12. 2013 a uvedli
tím veškerá místa do původního stavu. Studenti budou na výzvu upozorněni cedulí na dolních
dveřích.
7. Manipulace voleb
Během voleb došlo k pokusu o manipulaci. Do urny bylo vhozeno o 21 lístků více než jich bylo
vydáno. Naštěstí těchto 21 lístků neovlivnilo důležitá pořadí na 1. – 5. místě. Došlo k určitému šetření
dané záležitosti a Kolejní radě byl předložen výsledek tohoto šetření. Podle předložených informací
KR uznala, že jednotlivé důkazy usvědčují Michala Staňka (člena volební komise) z pokusu o
manipulaci voleb. Proto KR odsouhlasila (4,0,1) návrh na odstoupení od smlouvy o ubytování s M.
Staňkem a podání podnětu na disciplinární řízení na Právnické fakultě. Pokud odstoupení od smlouvy
nebude uskutečněno, navrhujeme udělení výstrahy, čímž bude vykonáno podmíněné odstoupení od
smlouvy.

