
Zápis ze zasedání KR Jednota dne 13. 10. 2014 
 

Přítomní členové KR: Tomáš Mužík, Michal Tarina, Václav Šafra 
Nepřítomní členové KR: Nela Eflerová (omluvena), Jan Matička (omluven) 
Přítomní hosté: Jan Tříska, Martin Chytil, Martina Burianková, Nina Večerková 
Zapisovatel: Václav Šafra 
 
Program 
1. Zámluvy a pronájem tělocvičny, 
2. Kolárna,  
3. Rušení nočního klidu/párty,  
4. Povolení s půjčením Snídárny  
5. Rušení nočního klidu a úklid na kuřárně 
6. Přestěhování a nové vybavení posilovny 
7. Kufrárna 
8. Různé 
 
Zápis z jednání 
Ad 1.  

- V reakci na nepřehlednost a nedostatky systému rezervací, pronájmu tělocvičny Kolejní rada 

navrhla tento bod na program Grémia předsedů KR, které se bude konat příští týden s tím, 

aby se na další rok předešlo stejné situaci a vytvořil se rozumný systém pronájmů tělocvičny. 

- KR dále trvá na zachování časů 19:30 - 22:00 pro sportovní aktivity studentů ubytovaných na 

koleji Jednota.  

- Kolejní rada se dále usnesla na následujícím:  

o Usnesení č. 1 : „Kolejní rada navrhne vedoucí koleje doplnění Provozního řádu 

tělocvičny o články konkretizující práva a povinnosti osob používající tělocvičnu, 

zejména dodržování hodin rezervací a poplatky spojené s užíváním tělocvičny.“ 

Hlasování: (3,0,0) 

o Usnesení č. 2 : „Kolejní rada nesouhlasí s uzavřením smlouvy se spolkem IC CUNI. 

Tato smlouva byla uzavřena v rozporu s Organizačním řádem kolejní a menz, část V., 

čl. 17, odst. 5, písm. c). Konkrétní stížnost a návrh na zrušení této smlouvy ve znění 

‚Kolejní rada navrhuje vypovězení Dohody č. 1009/9/2014 se spolkem IC CUNI ze dne 

11. 9. 2014.‘ se všemi podklady zašle předseda KR.“ Hlasování: (3,0,0) 

Ad 2.  

- V souvislosti se zvýšeným zájmem o uskladnění kol KR navrhne vedení její rozšíření. Primárně 

je třeba odstranit stará, nepoužívaná kola. Stará kola, ke kterým se již majitelé nehlásí, by 

následně mohly být nabídnuty studentům, případní zájemci si je posléze musí 

zrekonstruovat.  

- Michal Tarina navrhl, že za pomoci ankety zjistí reálný zájem studentů, aby se zjistilo, o kolik 

míst je třeba kolárnu rozšířit. 

- Dále KR obdržela stížnost, že některý ze studentů parkuje motorku na zadním dvoře tak, že 

blokuje vstup do kolárny. Student bude kontaktován, aby nadále neblokoval vstup do 

kolárny.  



 

Ad 3. 

- KR obdržela stížnost ohledně rušení nočního klidu z párty ve Snídárně dne 30.9. Na dalších 

akcích se již stížnosti neopakovaly. KR apeluje na studenty, aby dodržovali noční klid.  

Ad 4.  

- Vzhledem k tomu, že vedoucí koleje není přítomna na koleji každý den, KR navrhne vedení 

alternativní způsob s povolováním společenských akcí ve Snídárně. Např. aby za vedení 

mohla podepsat povolení i ubytovatelka, aby se předešlo zvýšení administrativní zátěži a 

případným prodlevám mezi povolením. 

Ad 5.  

- Neopakuje se situace z minulého roku, kdy se začátkem semestru narostl počet stížností na 

rušení nočního klidu na kuřárně (4.p), přesto Kr připomíná studentům, že je možné si ve 

večerních hodinách zapůjčit Snídárnu, ze které se tolik nešíří hluk po koleji. Snídárnu je 

možné si zapůjčit po 22:00 hodině oproti 3 kolejenkám.  

Ad 6.  

- Posilovna se bude přesouvat až po položení nové podlahy. KR je nakloněna řešení se 

zátěžovým linem, jen si musí zajistit dodatečné podklady. Nákup nového vybavení se bude 

řešit až po přestěhování a zhodnocení nového prostoru.  

Ad 7.  

- Kufrárna se bude rušit k 22. 10. Studenti budou upozorněni, aby si vyzvedli zbývající věci. 

Nevyzvednuté věci budou přesunuty do skladu KR.  

Ad 8. 

- Na žádost vedení KR kontaktuje studenty, kteří mají vyšší nedoplatky a upozorní je na další 

postup, zejména možnost udělení výstrahy a následné vyloučení z koleje. 

- Na opětovný návrh Tomáše Mužíka bude uvolněna nástěnka KR, na které je v současné době 

pouze reklama a zřídí hobbylist, aby studenti mohli sdílet své zájmy. 

- Termín dalšího řádného zasedání byl stanoven na 2. týden v listopadu.  


