Zápis ze zasedání KR Jednota dne 11. 3. 2014
Přítomní členové KR: Tomáš Mužík, Miroslav Šůs, Nela Eflerová, Václav Šafra, Jan Matička
Zapisovatel: Miroslav Šůs
Program
1. Výstava
2. Zápis ze zasedání 17.2.
3. Wifi
4. Tříděný odpad
5. Různé
Zápis z jednání
1. Výstava
S pořadateli nadcházející výstavy byly probány jednotlivé detaily. Výstava bude zahájena vernisáží
21.3.2014 od 19:00 ve snídárně. Přípravy této výstavy budou probíhat od 19.3. a bude zapotřebí
odnést některé stoly a židle ( nejpravděpodobněji do studovny na 1.p ). Poté bude výstava přístupná
každý den od cca 12-18 hod. V této době budou odblokované dveře na ulici a otevřené dveře vedle
vrátnice. Zde bude vždy jeden s pořadatelů směrovat návštěvníky do snídárny. Zároveň již vedení
souhlasilo s nutným vrtáním do zdí, pokud dané místo bude navráceno do původního stavu.

2. Zápis ze zasedání 17.2.
Došlo k diskuzi ohledně připomínek k poslednímu zápisu. KR schávlila změnu (4,1,0)
3. Wifi
Do konce roku by se měla na koleji zavést Wifi. Bohužel kvůli finanční náročosti nebude pokrytí celé
koleje, ale jen společných místností. Jednalo by se tedy o snídárnu, studovny 1.p + 4.p a novou
společenskou místnost ve 3.p.
4. Tříděný odpad
Vzhledem k žádosti pana ředitele Ing. Macouna o zaslání požadavků na tříděný odpad KR diskutovala
o jednotlivých koších/kontejnerech, které by bylo vhodné umístit. KR by chtěla přidat na dvůr 1
kontejner na plast, papír a nápojové kartony a do každého patra k hlavnímu schodišti koše na plast,
papír a nápojové kartony.
5. Různé
- KR dostala stížnost na ostré hrany magnetu u vchodových dveří do koleje. Vedení již nechalo
hrany obrousit.
- V některých sprchách jsou stále ulámané držáky. Vedení již nechalo prověřit, kde chybí a
vymění je. Dále v budoucnu stačí nahlásit závadu do knihy závad, která je umístěná ve
vrátnici.
- KR obdržela stížnost, že příčky mezi sprachama se shora nečistí. Vedení informuje uklízečky,
aby daná místa občas vyčistila.
- Vrzající stroje v posilovně budou promazány.
- Vedení souhlasilo se zavedením zásuvek do kuřárny. Toto bude probíhat se zavedením
zásuvek do společenské místnosti ve 3.p
- Vedení zamítlo přesun jedné pohovky ze stávající TV místnosti do kuřárny, především ze
zvýšené možnosti požáru od polstrování.

