Zápis z 3. řádného zasedání Kolejní rady koleje Na Větrníku
dne 22. dubna 2013
Začátek zasedání ve 21:03.
Přítomní členové KR: Eliška Syrovátková, Lubomír Jahoda, Jan Pecha, Martin Vedra
Hosté: 2
Program zasedání:
1. Schválení programu
2. Zvířata na koleji
3. Revize koláren, oprava kol a půjčování
4. Provoz kufrárny, party roomu, posilovny a klavíru přes léto
5. Konkrétní plán pro rezervační systém do posilovny
6. Poličky nad umyvadla v nových koupelnách
7. Půjčování hudebních místností až od 8:00
8. Různé a dotazy hostů
Průběh zasedání:
1. Program navržený Martinem Vedrou byl schválen.
Hlasování: (pro – proti – zdržení) 4 – 0 – 0
2. Kolejní rada vyslovila souhlas s povolením zvířat na koleji, ne pouze ve vyjímečných
situacích. Stále platí, že je třeba povolení vedoucí koleje a nově i celého patra. Souhlas
ubytovaných na patře se považuje jako určující. Při jakýkoliv nově vzniklých
problémech – hluk, zápach apod., je ubytovaný povinen zvířata přemístit z koleje do
jiného prostředí. Povolení je dočasné i trvalé, záleží na okolnostech.
3. Martin Vedra provede rozvěšení letáčků na upozornění revize koláren. Odložená kola
propadají kolejní radě dle řádu kolárny, některá KR opraví a bude je půjčovat.
4. KR zajistí fungování kufrárny, party roomu, posilovny, klavíru a hudebních místností
přes léto.
5. Z důvodu nevyužívání rezervačního systému posilovny byl podán návrh na jeho
zrušení a byl schválen.
Hlasování: (pro – proti – zdržení) 4 – 0 - 0
6. Během rekonstrukce je třeba do sprch umístit držáky na mýdlo, do koupelen háčky na
ručník apod.
7. Půjčování hudebních místností bude probíhat od 8:00.
Hlasování: (pro – proti – zdržení) 4 – 0 – 0
8. Různé a dotazy hostů
a. Hosté podali návrh na využití pozemku mezi blokem IIIA a IIIB a IVA a IVB.
Návrh bude předložen vedoucí koleje Dagmar Kalbáčové s dotazem na
majitele/správce pozemku.
b. Byl podán návrh na zřízení party roomu na III./IV. bloku.
c. Byl předložen požadavek na kontrolu hasicích přístrojů.
4. řádné zasedání je naplánováno na druhou polovinu května na II. bloku koleje Na Větrníku
v zasedací místnosti K20.
Zasedání Kolejní rady proběhlo a bylo ukončeno v 22:03 v souladu s Jednacím řádem
kolejních rad vysokoškolských kolejí Univerzity Karlovy v Praze.
V Praze 22. dubna 2013
Zapsala: Eliška Syrovátková

