Mimořádné zasedání, 20.6.2017

Kolejní rada Koleje Švehlova

ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
Datum a čas konání: 20.6.2017, od 20 hod
Místo konání:

Kolej Švehlova

Přítomní členové:

Dominik Škrabal (místopředseda), Alena Plevová (předseda), Vlastimil
Nesnídal, Michal Kristen, Karol Palatinus

Hosté:
Program zasedání:

1. Důležité informace ze zasedání GPKR
2. Rušení nočního klidu
3. Dance4water – nová smlouva
4. Systém rezervací konkrétních pokojů

Zapisovatel:

Alena Plevová

Průběh zasedání:
A. Plevová předložila program zasedání. Návrh programu zasedání byl schválen tichým souhlasem.
1. Důležité informace ze zasedání GPRK
A. Plevová informovala členy KR o zásadních informacích řečených na posledním zasedání GPKR
týkajících se naší koleje. Jedná se především o všeobecnou změnu otevírací dobu ubytovacích
kanceláří, která bude vstřícnější k absolventům a ostatním studentům, kteří mívají problém
s dostavením se do kanceláře mezi 8-15 hodinou, a to o prodloužení 1x do odpoledních hodin a 1x od
dřívějších ranních hodin. Dále pak dodávání letáčků s anglickými pokyny do ubytovacích kanceláří,
které usnadní orientaci na koleji zahraničním studentům.
2. Rušení nočního klidu
Vedení Koleje Švehlova informovalo KR o častém rušení nočního klidu způsobené „balkonovými
párty“. Vedení je nuceno reagovat na zvýšení výjezdů PČR na naši kolej a opakované telefonáty
(stížnosti) obyvatel vnitrobloku. Vyzívá proto ubytované, aby dodržovali noční klid a nemuselo tak
dojít k uzavření balkónů v nočních hodinách.
3. Dance4water – nová smlouva
KR navrhuje zvýšení nájmu, jelikož jeho současná výše je dle jejího názoru neadekvátní tomu, kolik
lidí a jak často se tam pohybuje. KR schválila prodloužení pronájmu místnosti bývalé menzy
studentským spolkem Dance4water při dodržení následujících podmínek:
1) KR trvá na tom, že spolek D4W musí přes léto dodržovat určitá opatření, která zamezují
snížení kvality ubytování. Toto opatření se týká především nutnosti nechávat okna (po celou
dobu tréninku, kdy je puštěná hudba) zavřená, jelikož se množí stížnosti z řad studentů na
hluk způsobený právě spolkem D4W.
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2) KR také trvá na dodržování veškerých zásad bezpečnosti, na kterých jsme se se spolkem D4W
dříve domlouvali a na striktním zákazu odkládání jakýchkoli věcí na klavír (viz usnesení
9/2017, zápis ze zasedání KR Švehlova ze dne 20.3.2017).

4. Systém rezervací konkrétních pokojů
KR stanovuje termín konání číselných zámluv na Koleji Švehlova na 10.8.-11.8.2017 pro první kolo a
17.8.-18.8.2017 pro druhé kolo. Konkrétní pokyny k číselným zámluvám budou vydány formou
samostatného dokumentu, který bude zveřejněn společně se zápisem ze zasedání na kolejní nástěnce a
také na stránkách GPKR.
Zasedání skončilo v 20:35.
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