
Zápis ze zasedání KR ze dne 24.6.2014 
Přítomní členové: Jan Kukla, Matěj Denk, Karol Štefan 

Omluveni: Marie Salajková, Marek Novotný 

Hosté: Michaela Peczarová 

Místo konání: Restaurace u Houdků 

 

Program: 

1) Schválení plánu rekonstrukcí na období červenec-srpen 2014 na Švehlovce 

2) Termíny zámluv pokojů na akademický rok 2014/2015 

3) Klavírní místnost 

4) Ping-pong místnost 

5) Studentský klub 

6) Nákup sporáků na kolej 

Ad 1) Provozní vedoucí předložila plán oprav pro kolej Švehlovu. Práci by měli probíhat v letních 

měsících červenec a srpen. Opravy se týkají například pokojů na staré části (vymalování + lino), 

výměna osvětlení na 4,5 a 6 patře nové koleje ve studentských pokojích, oprava zadního výtahu atd. 

kolejní rada schválila plán oprav a souhlasila s měsíci, ve kterých rekonstrukce proběhnou. O všem 

rekonstrukcích budou studenti informováni včas vyvěšením na dveřích. 

Ad2) KR se dohodla, že termíny zámluv pokojů budou na konci srpna 2014. Celá akce bude 

dvoukolová. V prvním kole budou žádat studenti, kteří chtějí bydlet na stejném pokoji další rok. 

V druhém kole, pak studenti, kteří chtějí jiný pokoj. Novinkou je, že prváky a lidi bydlící nově na koleji 

přiřazuje ubytovací kancelář. V případě, že někdo by chtěl bydlet s prvákem, nechť se pak v příslušný 

termín obrátí na člena kolejní rady, který bude rezervace vyřizovat. 

Termíny: 

18.8. – 24.8. 2014 – První kolo zámluv 

25.8. – 31.8.2014 – Druhé kolo zámluv 

Rezervace bude s největší pravděpodobností vyřizovat Jan Kukla 

Ad 3) Vzhledem k pronajímání divadla (bývalé skladovací prostory koleje pro lednice a pod), bude 

třeba změnit místnost, ve které bude klavír. Jelikož více prostorů, kde by klavír mohl být a nikoho by 

to nerušilo, se KR dohodla vyzkoušet provoz klavíru v prostorách bývalé menzy. 

Ad 4) Jelikož přišla kolej o skladovací prostory (viz bod 3), budou dočasně uloženy přes léto kolejní 

lednice v ping-pong místnosti. Ping pong se přesune dočasně do bývalé místnosti kolejní rady, kde 

v budoucnu bude posilovna pro kardio cvičení. 

Ad 5) Studentský klub, ještě není ve stavu, kdy by byl provozuschopný. Jeho spuštění se tak posouvá 

na září/říjen 2014. Přes prázdniny se z důvodu nepřítomnosti KR zde pracovat nebude. 

Ad 6) V průběhu léta proběhne výběr a nákup nových sporáků nakolej. 

Zapsal Jan Kukla 


