Zápis ze zasedání KR Jednota dne 26. 2. 2015
Přítomní členové KR: Tomáš Mužík, Václav Šafra, Marcel Hrošovský, Michal Tarina
Nepřítomní členové KR: Nela Eflerová (omluvena)
Přítomní hosté: Lenka Cejhonová, Martin Dvořák
Zapisovatel: Václav Šafra
Program
1. Posilovna - definitivní stanovení termínu přestěhování, nákupy, řád posilovny
2. Kolárna
3. Rekonstrukční práce na koleji (výměna oken, malování)
4. Snížení kapacity pokojů
5. Rekonstrukce dvorku
6. Internet
7. Různé

Zápis z jednání:
Ad 1.
K přestěhování posilovny dojde v nejbližších dnech. Provozní řád vypracuje předseda Šafra a zašle ke
schválení vedoucí. Místnosti po staré posilovně jsou v havarijním stavu, proto bude třeba provést
rekonstrukci. KR navrhuje, aby se zahrnula do stavebních prací plánovaných na příští rok – Zejména
oprava stropu a malování. Výhledově by se z nich mohly stát soukromé studovny, po kterých je velká
poptávka.
Ad 2.
Kolejní rada podporuje rozšíření stávající kolárny na zadním dvoře. Nejvhodnější řešení by byly
zastřešené klece se stojany na stěnách. Kapacita by měla být minimálně 20 kol.
Ad 3.
Nejvhodnější termín malování pokojů a výměny oken je během léta. Seznam vadných oken, které
nahlásí studenti, zašle předseda vedoucí.
Ad 4.
KR souhlasí se snižováním kapacity pokojů, které jsou díky rozdílné velikosti nepřiměřeně malé. Po
kontrole, kterou provedla ubytovatelka pí. Kápičková za přítomnosti předsedy KR, bylo určeno cca 19
pokojů, u kterých dojde ke snížení kapacity o jedno lůžko od roku 2015/2016.
Ad 5.
Rekonstrukce dvorku, hlavně jeho malování, by bylo vhodné, aby se provedla hned z kraje jara, aby v
„sezoně“ již bylo vše hotové. Na barvě se domluví KR s údržbářem po prostudování vzorků. V úvahu
připadá zelená, žlutá a modrá.

Ad 6.
V posledních dnech opět dochází k výpadkům internetu, které bude řešit správce sítě M. Tarina s IT
oddělením KAMu a bude apelovat na to, aby došlo k identifikaci a odstranění příčiny problému, ne
pouze k zazáplatování příznaků.
KR dostala podnět od studentů, že nefungují internetové zásuvky na studovně v 1. patře. Správce sítě
zjistí v čem je problém.
Ad 7
Kr obdržela stížnosti na studenty na pokoji 422. Jelikož jde o úklikd, KR se pokusí věc vyřešit smírnou
cestou a upozorní studenty z konkrétního pokoje na povinnosti vyplývající ze smlouvy týkající se
samoúklidu. Pokud nedojde k náplavě, KR podpoří udělení výstrahy za nedodržování samoúklidu.
Termín dalšího zasedání je stanoven na 26. března v 16:00.

