ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ KOLEJNÍ RADY

15. 3. 2012 od 22. h se konalo zasedání Kolejní rady Hvězdy. Schůzi svolal a řídil v souladu
s Volebním a jednacím řádem kolejních rad vysokoškolských kolejí Univerzity Karlovy v Praze
předseda KR Marek Křiklán.
Přítomní členové KR: Marek Křiklán, Pavol Onderčin a Csaba Csorba.
Ostatní přítomní: 0.
K zápisu z předchozí schůze nikdo nevznesl námitky ani připomínky.
Kolejní rada jednala o těchto bodech:
1, Výměna oken KR sděluje, že došlo k výměně oken na přízemí 1. bloku, konkrétně na straně
z ul. Ankarská. Tato změna přispěje ke zvýšení pohody bydlení, bezpečnosti, jakož i ochraně
majetku a prevenci krádeží. Výměna starých netěsnících oken je i nadále prioritou KR
Hvězda, což dokládá další investiční akce na přízemí 3. bloku. KR bude prosazovat rozšíření
tohoto minimálního komfortu do co nejvyššího počtu pokojů.
2, Kuchyně Na přízemí 1. bloku je krom výše uvedeného prováděna komplexní rekonstrukce
kuchyně, která v poslední době již zásadně nevyhovovala hygienickým standardům a
oprávněným estetickým a funkčním požadavkům studentů. KR uvádí, že předpokladem
dalších obdobných rekonstrukčních prací je přidělení většího objemu rozpočtových
prostředků ze strany Ředitelství KaM, o co bude, samozřejmě, i nadále usilovat.
3, Pračky Jak bylo již několikrát avizováno, v loňském roce byl nakoupen větší počet praček
k uspokojení zvyšující se poptávky ze strany dlouhodobě ubytovaných studentů. Po
provedení nezbytných elektroinstalačních prací byly nové pračky na 1. bloku konečně
zprovozněny, zatímco na bloku číslo 2 se to očekává v nejbližší možné době.
4, Kamerový zabezpečovací systém Na vrátnicích byl nainstalovaný nový kamerový systém,
který je součástí pilotního projektu 3. správy KaM. Ačkoli KR s tímto krokem nesouhlasila,
akceptuje vzniklou situaci a bude prosazovat využití této techniky k účelům, jež budou ve
prospěch studentů. V tomto ohledu považuje za zásadní nainstalování kamery u chodníku
kolem Hospůdky na Hvězdě, když předmětný prostor patřil z hlediska bezpečnosti k nejhůře
postiženým.
5, Mříže KR prosazuje odstranění tzv. meziblokových mříží, po nainstalování čteček u vchodu
každého bloku tudíž jednoznačně přestaly plnit svůj původně deklarovaný účel – zvýšení
bezpečnosti. V této souvislosti chce dosáhnout též odstranění mříže u vchodu 1. bloku, jejíž
existence a důsledné zamykání během nočním obchůzek je zcela absurdním residuem
dřívější praxe. Uvedené považuje ve vztahu ke studentům za zcela zbytečné až šikanózní.

6, Sklad na 3. bloku Nejmenovaný zájemce z řad ubytovaných požádal KR o schválení změny
využití části prostor pod buňkami 3. bloku. Změnu využití na soukromé podnikatelské účely
KR jednoznačně schválila, zejména vzhledem ke skutečnosti, že tyto prostory v současnosti
neplní žádnou zásadní funkci.
7, Školka KR vyslechla žádosti ubytovaných z buněk 3. bloku o schválení využití neobydlené
buňky na tzv. soukromou školku. Zároveň však připomíná, že v této záležitosti nemá
rozhodující hlas a schválení tak v žádném případě nepředjímá způsob vyřízení žádosti, kterou
již zprostředkovala odpovědným vedoucím osobám.

Datum vyvěšení 21.3.2012, datum svěšení 15.4.2012.
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