Zápis ze zasedání Kolejní rady koleje Na Větrníku

18. 5. 2015
Přítomní členové Kolejní rady: Jan Mudruňka, Michal Kešner, David Kubeš
Hostů: 3 – Miloš Titzenthaler (vedoucí koleje), Diego Latiery, Hana
Slaměníková

Zasedání Kolejní rady bylo zahájeno v 15.00
Program zasedání
1. Pokračování oprav v posilovně, úprava řádu
2. Zámluvy pokojů
3. Letní kufrárny
4. KR pro příští rok
5. Úklid a sekání trávy okolo koleje
6. Studovny
7. Dotazy hostů
8. Přibližné určení data dalšího zasedání
9. Různé
Program zasedání byl jednohlasně schválen: pro: 3, zdrželi se: 0, proti: 0

1. Pokračování oprav v posilovně, úprava řádu
V plánu jsou postupné opravy rozbitých strojů. Rotopedy jsou opraveny, u dalších
strojů se čeká na náhradní díly.
Kolejní rada zvažuje úpravu Provozního řádu posilovny. Před vstupem ubytovaného
do posilovny by byl ubytovaný povinen zapsat se do seznamu na vrátnici, stejně tak při
odchodu z posilovny. Druhou variantou je důslednější zapisování vrátnými do seznamu, který
je na vrátnici.
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2. Zámluvy pokojů
Kolejní rada pověřuje Romana Dibu spuštěním aplikace na zámluvy pokojů. V době
před spuštěním aplikace je třeba spolupracovat s Romanem Dibou na vyřešení kompatibility
rezervačních systémů.

3. Letní kufrárny
Kolejní rada, stejně jako v předešlém roce, pověřuje Romana Dibu organizací letních
kufráren. Ten aktualizuje Provozní řád kufrárny a zajistí kufrárníky. Kolejní rada poskytne
své dva sklady na prvním a čtvrtém bloku. Na třetím bloku bude využit sklad poskytnutý
hospodyní daného bloku, který, stejně jako sklady KR, v průběhu roku slouží jako sklad
sebraného nádobí a podobných věcí.

4. KR pro příští rok
Na podzim tohoto roku proběhnou předčasné volby do Kolejní rady. Z tohoto důvodu
je třeba připravit potřebné materiály a dokumenty pro budoucí KR. Je třeba zajistit vše
ohledně posilovny, řádů, koláren, kolejních kol, kompostéru a balkonů. Volby budou
vyhlášeny v průběhu září Grémiem. David Kubeš zajistí vše potřebné pro uskutečnění voleb.

5. Úklid a sekání trávy okolo koleje
Nedostávají se prostředky na úklid a sekání pozemků, které nejsou v majetku koleje.

6. Studovny
Jelikož se neustále vyskytují problémy s vracením klíčů od studoven v ranních
hodinách, je třeba zpřísnit pravidla pro využívání těchto místností. Vytvoří se nový Řád
studoven, který bude dané problémy řešit. Platnost tohoto řádu je odhadována od nového
semestru.
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7. Dotazy hostů
Jeden z hostů vyjádřil dotaz, zda by bylo možné kulečník na II. bloku u studoven
přesunout do suterénu, jelikož ruší ubytované. Tímto návrhem se KR bude zabývat a zváží
možnosti.
Další dotaz se týkal otevřených bloků v létě 2015. Otevřené budou bloky II. a III.
Na IV. bloku bude probíhat oprava koupelen. Čas na vystěhování zavřených bloků je do
konce června.

8. Přibližné určení data dalšího zasedání
Na datu dalšího zasedání se členové KR domluví v průběhu května. Odhadovaný
datum je 22.6.

9. Různé
Byly projednány tyto body:
9.1 Ponechávání objektů na chodbě
Zaměstnanci koleje vznesli stížnost na některé ubytované, kteří nechávají odpad a jiné
věci na chodbách před svými pokoji. Tím porušují Kolejní řád. Jedná se o rizika jak
zdravotní, tak bezpečností, jelikož je třeba, aby byly chodby v případě nouze volné a nic
nebránilo evakuaci osob z budov.

9.2 Hygiena na koleji
Závady a nečistoty ve sprchách a kuchyňkách je třeba hlásit na vrátnici do sešitu.
Zasedání Kolejní rady proběhlo a bylo ukončeno v 16.00 v souladu s Jednacím řádem
kolejních rad vysokoškolských kolejí UK.

V Praze dne 25. 5. 2015
Zapsal: Michal Kešner
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