
Zasedání Kolejní rady Koleje Hvězda

Zápis

Datum a čas konání: 13. 1. 2020, 20:00 hodin
Místo konání: kolej Hvězda, blok 2 F, 1. patro
Přítomní členové: Lukáš Kasala, Adam Hanák, Kateřina Poláčková, David Miltner, Anna Arnicane
Další přítomné osoby: PaedDr. Jitka Jánošová, vedoucí koleje Hvězda

Program jednání:
• Možnost umístnění nádob na tříděný odpad do společných kuchyněk
• Neoznámení vstupu zaměstnanců na pokoje ubytovaných při kontrole majetku
• Stav realizace párty místnosti
• Přenesení kompetence správy kufrárny z Kolejní rady na zaměstnance Koleje Hvězda
• Plán investic do studoven v roce 2020
• Stav koupelen na prvním a třetím bloku

Zapisovatel: Adam Hanák
_______________________________________________________________________________________
Tříděný odpad na kuchyňkách
Vedoucí  koleje  souhlasila  s  umístěním nádob na tříděný odpad.  Prozatím proběhne testovací  provoz na
prvním bloku. Výhledově se nádoby rozšíří i na ostatní bloky. 

Neoznámení vstupu zaměstnanců na pokoje ubytovaných při kontrole majetku
Vedoucí  koleje  ujistila  KR,  že  zaměstnance  opětovně  upozorní  na  nesplnění  povinnosti  vyplývající  z
ubytovacího řádu, sdělit vstup na pokoj při kontrole majetku. Za vzniklé nedorozumění se omluvila. 

Párty místnost
Vedoucí koleje seznámila KR s postupem realizace a zavedla členy KR do připravovaných prostor. Místnost
je ve fázi dokončovacích prací. K dispozici by měla být v průběhu března. 

Kufrárna
Vedoucí  koleje  připravuje  úklid  kufrárny,  inventarizaci  uložených  věcí  a  jejich  předání  vlastníkům  či
prodloužení úschovy. Prostory jsou nadále pod správou vrátného na prvním bloku.

Studovny
KR opětovně apelovala na neuspokojivý stav studoven napříč celou kolejí. Vedoucí koleje KR souhlasí s tím,
že vybavení je nedostačující a studovny vyžadují alespoň částečnou rekonstrukci. Vedoucí koleje dále KR
sdělila,  že  v  letošním  roce  kolej  Hvězda  na  obnovu  studoven  nedostala  finanční  prostředky,  dále  KR
doporučila obrátit se na vedení KAM prostřednictvím Gremia. 

Koupelny
Vedoucí  koleje  si  zaznamenala  poruchy,  nedostatečně  uklizená  či  jinak  postižená  místa,  na  která
upozorňovali ubytovaní prostřednictvím členů KR. Doporučuje veškeré nedostatky adresovat přímo jí  na
oficiální e-mailovou adresu. 

Kompenzace
Vedoucí koleje upozornila na kanadský žertík se sdělením o finanční kompenzace za diskomfort vzniklý
hlukem při rekonstrukci koupelen. Oficiální sdělení jsou umísťovány do zasklených nástěnek na chodbách.
Vedoucí koleje sdělila KR, že v případě neúnosnosti hluku je schopna v mezích možností koleje přemístit
ubytované do jiných prostor. 

Nový e-mail
KR založila pro vnější komunikaci novou e-mailovou adresu: hvezda.kr@gmail.com

KR se jednomyslně usnesla, že příští jednání KR proběhne v období od 1. 3. do 13. 3. 2020, s tím, že na
přesném datu se KR dohodne prostřednictvím interní elektronické komunikace minimálně týden předem.
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