Zasedání KR Švehlova, 17.9.2017

Kolejní rada Koleje Švehlova

ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
Datum a čas konání: 17.9.2017
Místo konání:

Kolej Švehlova

Přítomní členové:

Alena Plevová (předsedkyně), Dominik Škrabal (místopředseda), Karol
Palatinus, Michal Kristen

Hosté:
Program zasedání: 1) Dance4Water – smlouva na následující akademický rok

2) Odchod V. Nesnídala z KR – povolání náhradníka
3) Nástupy na koleje
4) Rezervace konkrétních pokojů – shrnutí
5) Žádost o pronájem krytu
Zapisovatel:

Alena Plevová

Průběh Zasedání:

Zasedání bylo zahájeno v 13:00.
A. Plevová předložila program zasedání. Návrh programu zasedání byl schválen tichým souhlasem.
1. Dance4Water – smlouva na následující akademický rok
KR navrhuje ponechání nájmu ve stejné výši, jako byl v době letních prázdnin. KR schválila
prodloužení pronájmu místnosti bývalé menzy studentským spolkem Dance4water při dodržení
následujících podmínek:
1) 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).
2. Odchod V. Nesnídala z KR – povolání náhradníka

V. Nesnídal oznámil písemně KR, že nenastoupí v novém akademickém roce na Kolej
Švehlova a nebude tak nadále moct být člen KR. KR osloví zbývající náhradníky (dle pořadí ve
volbách) a v případě, že žádný z nich neprojeví zájem, o to být člen KR, zorganizuje doplňující
volby.
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3. Nástupy na koleje

Vedení koleje oslovilo KR o pomoc s organizací nástupů na kolej. Nástupy na kolej probíhají
ode dne 14.9.2017 do 30.9.2017. Při nástupech budou letos pomáhat Alena Plevová a Žaneta
Horská.
4. Rezervace konkrétních pokojů – shrnutí
Po spuštění rezervačního systému došlo k technickým problémům, konkrétně k tomu, že žádosti do
systému dorazily, nicméně žadatelům o konkrétní pokoje nedošel potvrzující email a mohlo tak dojít
k obavám, že žádost nedorazila. Problém byl vyřešen ihned po jeho vzniku. Veškeré další rezervace
proběhly bez problémů. V prvním a druhém kole si o konkrétní pokoj požádala většina ubytovaných.
5. Žádost o krátkodobý pronájem krytu

KR obdržela žádost o pronájem krytu civilní obrany, jenž se nachází v prostorách koleje. Kryt
by byl využit spolkem Venuše ve Švehlovce k realizaci česko- německého kulturního
projektu. Vstup mimo prostor krytu by byl hlídán ostrahou, kterou by zabezpečil divadelní
spolek. Společně s žádostí obdržela KR i podrobný popis projektu.
Usnesení 13/2017:
KR souhlasí s krátkodobým pronájmem krytu za splnění všech dohodnutých podmínek s vedením
koleje a zajištěním bezpečnosti po celou dobu akce.
4-0-1 [Pro – proti – zdržel se]

Zasedání skončilo v 13:45.
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