Zápis ze zasedání Kolejní rady koleje Na Větrníku

13. 1. 2014
Přítomní členové Kolejní rady: Jan Křička, Jan Mudruňka, Michal Kešner
Hostů: 1

Zasedání Kolejní rady bylo zahájeno v 17.00

Program zasedání
1. Rekapitulace
2. Aktualizace řádů místností
3. Stížnosti týkající se rušení nočního klidu, řešení hluku během dne
4. Dotazy hostů
5. Přibližné určení data dalšího zasedání
6. Různé

Program zasedání byl jednohlasně schválen: pro: 3, zdrželi se: 0, proti: 0

1. Rekapitulace
1.1 Převzetí dokumentů a materiálu
Vše převzato, kasa ponechána u Romana Diby, I/333, tiskárna převzata
1.2 Stížnosti týkající se rušení nočního klidu
Toto téma se bude projednávat v dalších bodech zasedání
1.3 Pokus o nahlédnutí do rozpočtu koleje
Prozatím neproběhlo, ale částečně možno
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1.4 Připojení k internetu ve studovnách
Vyřešeno, v provozu pravděpodobně na jaře 2014
1.5 Striktní používání čipových zámků ve vchodech do koleje
Vyřešeno, v provozu
1.6 Zjištění právních vztahů mezi KaM a vlastníky pozemků okolo koleje
Odloženo, do budoucna řešení vztahu s vlastníky dvou pozemků, na kterých leží volejbalové
hřiště
1.7 Obnovení vydávání brožurky „Jak na Větrník?“
Do budoucna

2. Aktualizace řádů místností
2.1 Kulečník
V pořádku, bez úprav
2.2 Party room
Úpravy řádu řeší Jan Křička. Chodbu u Party roomu není možné využívat k oslavám, party se
konají za zavřenými dveřmi. Výjimku může udělit Kolejní rada.
2.3 Fotbálek, air hokej, ping-pong
Řeší Jan Mudruňka
2.4 Prádelny, sušárny
Zavede se rezervace praček na vrátnici. Omezení: Rezervace maximálně jedné pračky na 4
hodiny nebo dvou praček dohromady na dvě hodiny. Zřídit rezervační sešit na vrátnice a
nařídit vrátným tento postup. Za předpokladu, že po uplynutí 30 minut po začátku
rezervovaného období nebudou vyzvednuty klíče od prádelny, daná rezervace propadá. Praní
může probíhat i bez předchozí rezervace, pokud je pračka volná. Vrátný musí upozornit na
možnou kolizi s nadcházející rezervací.
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2.5 Kolárny, kufrárny
Řeší Michal Kešner. Zrevidovat kolárny i kufrárny. Kufrárny – není možné ukládat materiály
nebezpečné, nelegální a materiály podléhající zkáze.
2.6 Posilovna
Dořešit na dalším zasedání po dostavbě druhé části posilovny.
2.7 Hudební místnosti
Zavede se rezervace hudebních místností. Omezení: Rezervace maximálně na tři hodiny.
Zřídit rezervační sešit na vrátnice a nařídit vrátným tento postup. Za předpokladu, že po
uplynutí 30 minut po začátku rezervovaného období nebudou vyzvednuty klíče od hudební
místnosti, daná rezervace propadá. Místnost může být využita i bez předchozí rezervace,
pokud je hudební místnost volná. Vrátný musí upozornit na možnou kolizi s nadcházející
rezervací.

3. Stížnosti týkající se rušení nočního klidu, řešení hluku během dne
3.1 Rušení nočního klidu
Rozprava nad minulými zkušenostmi Jana Křičky s rušením nočního klidu. Stížnosti nejsou
opakované, není jich mnoho. Po prvním napomenutí se rušící většinou uklidnili. Nastavený
systém se osvědčil.
3.2 Návrh na technické úpravy Party roomu
Výměna dveří do chodby k Party roomu (nyní kyvné dveře, tzv. lítačky) a dveří Party roomu
(s prosklením). Výměna za plné uzavíratelné, s lepší zvukovou izolací). Bude zakoupeno
těsnění do dveří.
3.3 Řešení hluku během dne
Řešení hluku během den prodiskutuje Jan Mudruňka na Grémiu předsedů kolejních rad.
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4. Dotazy hostů
Host (Vojtěchovský Tomáš, II/308) vznesl dotaz na rezervování hudebních místností
(podobné rezervaci prádelen). Ladění klavírů přibližně jednou za půl roku?
Upozornit vrátné na možnost vstupu do hudební místnosti i ubytovaným z jiných bloků
např.: na III. bloku. Řešit s vedoucí koleje.

5. Přibližné určení data dalšího zasedání
Další zasedání proběhne v první polovině měsíce února.

6. Různé
Byly projednány tyto body:
6.1 Návrh na uspořádání party po zkouškovém období.
6.2 Vytvoření seznamu věcí k zapůjčení od Kolejní rady.
6.3 Nutnost sepsání inventáře skříně kolejní rady
6.4 Revize koláren, podívat se na staré kola ve skladu: čtvrtý blok u celoroční kufrárny

Zasedání Kolejní rady proběhlo a bylo ukončeno v 19.00 v souladu s Jednacím řádem
kolejních rad vysokoškolských kolejí UK.

V Praze dne 13. 1. 2014
Zapsal: Michal Kešner
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