Zápis z jednání Kolejní Rady koleje Na větrníku ze dne 9.2.2017
Přítomni:
Za kolejní radu: Marcel Tkáčik, Dalibor Mik, Marek Cup
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plán letního ubytování 2017
Plán na rok 2017
Neutěšená situace s údržbáři
Financování posilovny
Ostatní
Stanovení data dalšího zasedání

Jedníní:
1. Po dohodě s vedoucí Anežkou Bártovou bude na léto uzavřen kompletně blok 4. z důvodů: a)
vybírání letních dovolených zaměstnanců; b) deratizace celého 4.bloku z důvodu zamoření
štěnicemi. Zároveň zůstává otevřený blok 1. a 2. jak bylo avizováno už v minulém roce. Blok 3
bude buď zcela otevřený pokud se podaří pro letní zájezdy zajistit dostatečnou kapacitu 4.bloku,
či bude částečně uzavřený kvůli ubytování letních zájezdů. KR vyjadřuje uspokojení nad touto
situací.
2. V roce 2017 chceme především zachovat plán letního ubytování, zakoupit nový venkovní
nábytek pro studenty a dále zlepšovat kvalitu posilovny.
3. Situace s údržbáři koleje je bohužel neutěšená. Eskalací konfliktů mezi vedoucí Bártovou a
zaměstnanci koleje došlo za asistence ředitele Macouna k výpovědi dvou zaměstnanců z recepce
1. a 2.bloku, přeložení údržbáře Slavíčka na Kolej Komenského a vypovědi druhého údržbáře
(zřejmě přítel paní vedoucí). Nyní je tedy kolej bez údržbářů a dochází k nám (snad) 3x týdně
údržbáři z Hvězdy. Bohužel při nahlédnutí do knihy závaz dne 10.2 jsme viděli i nevyřešené
zápisy ze dne 30.1 apod. Dále na kuchyňkách chyběly mikrovlnky, které sice již byly naskladněny
ale nebyl zaměstnanec, který by je tam mohl nastěhovat. Takže studenti marně čekali téměř dva
měsíce. Marcel Tkáčik bude s tímto kontaktovat ředitele Macouna.
4. Peníze z posilovny jsou dávány na účet koleje zřízený k tomuto účelu, ačkoliv vedoucí přislíbila,
že KR bude moci s tímto zůstatkem po schválení volně manipulovat, na schůzce 9.2.2017 už
řekla, že musíme kontaktovat Mgr. Hurdovou. Marcel Tkáčik bude za tímto účelem kontaktovt
Mgr. Hurdovou, aby vyřešil použití zůstatku účtu.
5. Ostatní – vedoucí je stále vnímána KR jako nedůvěryhodná, k čemuž přispívají i stále napjaté
vztahy se zaměstnanci koleje.
6. Další řádné zasedání KR bude 9.4.2017
Všechny body odsouhlaseny poměrem 3:0

Zapsal: Marcel Tkáčik

