Zápis z 1. řádného zasedání Kolejní rady koleje Na Větrníku
dne 5. února 2013
Začátek zasedání ve 21:06.
Přítomní členové KR: Lubomír Jahoda, Eliška Syrovátková, Michal Timko, Martin Vedra
Hosté: 2
Program zasedání schválen– hlasování (4-0-0):
1. Návrh na změny konceptu koupelen bude vypracován Martinem Vedrou a bude
zveřejněn na fóru, kde budou mít obyvatelé koleje možnost vyjádření. Následně bude
návrh postoupen k projednání s ředitelem Kolejí a menz UK.
2. Lubomír Jahoda pozmění řád na používání kulečníku a předá ho ke schválení KR.
3. Stoly na pokojích nemohou být z prostorových důvodů větší. Nedostatek úložného
prostoru bude řešen poličkami s rozměry 2000x250x350 mm.
4. Rekonstrukce oken bude z důvodů krádeží probíhat přednostně v nižších patrech
koleje.
5. Řád pro Party room sepíše Martin Vedra a předá ke schválení KR.
6. Kontrolu posilovny bude provádět Lubomír Jahoda.
7. Návrh na hlavní dveře na kartu na I. a II. blok se bude projednávat, až bude Kolejní
rada kompletní – hlasování 2-2-0 (pro, proti, zdržení)
8. Ubytování studentů na Erasmu projednat s vedením koleje, popřípadě výše.
9. Návrh praček na mince byl zamítnut - hlasování 0-4-0 (pro, proti, zdržení).
10. Michal Timko byl zvolen pokladníkem KR - hlasování 4-0-0 (pro, proti, zdržení).
11. Kolejní radě byly sděleny částky ve fondu a byly předány peníze předsedou bývalé
Kolejní rady Romanem Dibou.
Doplňující návrhy k programu:
1. Je třeba zjistit, zda finance stačí k udržení stávajícího stavu posilovny.
2. Návrh lampiček do studoven – hlasování 4-0-0 (pro, proti, zdržení).
3. Návrh na pořízení hodin a Gymballu do Diany byl schválen 4-0-0 (pro, proti, zdržení).
2. řádné zasedání je naplánováno na 4.3.2013 ve 21:00 na II. bloku koleje Na Větrníku
v zasedací místnosti K20.
Zasedání Kolejní rady proběhlo a bylo ukončeno v 22:26 v souladu
s Jednacím řádem kolejních rad vysokoškolských kolejí Univerzity Karlovy v Praze.
V Praze 6. února 2013
Zapsala: Eliška Syrovátková

