Zápis ze zasedání KR dne 19. 5. 2017
Místo konání: místnost KR
Zapsal: Viktor Němeček
Přítomni: Matej Lieskovský (ML), Viktor Němeček (VN), Jan Musílek (JM), Vladan Glončák (VG)
Hosté: Jana Provazníková (JP), Michal Holub (MH), Jindřich Suchý (JS)
Omluveni: Jan Gocník (JG)
Zasedání bylo zahájeno v 8:05.

Schválení programu
KR se jednomyslně shodla na následujícím programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1

Zámluvy
Hudební zkušebna
Klavír
Informace z GPKR
Troubárna
Bojlerovna
Různé

Zámluvy

Zámluvy jednolůžkových pokojů letos proběhly tak, že ubytovací kancelář rovnou přidělovala čísla
pokojů. JM s tímto postupem nesouhlasí a navrhuje, abychom oslovili všechny studenty, kteří mají
zarezervovaný jednolůžkový pokoj. Pokud někdo z nich nebude souhlasit s pokojem, který dostal,
proběhnou na jednolůžkové pokoje standardní zámluvy.
JP nemá s tímto návrhem problém. Dále žádá KR, aby vyblokovala v zámluvách alespoň jednu
nebo dvě buňky pro holky, které si nezamluví předem pokoj, ale odmítají bydlet na buňce s kluky.

2

Hudební zkušebna

Kvůli rekonstrukci budovy C se bude rušit hudební zkušebna. Předání objektu stavební firmě a
začátek stavby je naplánováno na druhou půlku června nebo červenec, do té doby bude potřeba
hudební zkušebnu vyklidit.
JS se ptá, zda existuje nějaká místnost, kam by se mohla hudební zkušebna přesunout. JP odpovídá, že uvažovala o možnosti optat se ostatních vedoucích kolejí, zda by se nenašlo místo na jiné
koleji. Druhá možnost je předělit příčkou velkou klubovnu, která je nejméně vytíženou zájmovou
místností, a v jedné části udělat novou hudební zkušebnu.

3

Klavír

KR opět navrhuje zakoupení Clavinovy do klavírní místnosti. V klavírní místnosti by byl i starý
i nový nástroj. JP souhlasí.

4

Informace z GPKR

Připravovaný centrální systém zámluv se nestihne dokončit v potřebném čase. Zámluvy pokojů tedy
opět proběhnou standardním způsobem. Kolej Otava požádala KR 17. listopadu, zda by mohly
i zámluvy na jejich koleji používat náš systém.
1

5

Troubárna

KR souhlasí s prostorem navrženým na předchozím zasedání. JP předpokládá, že by troubárna mohla
vzniknout přes léto a zahájit provoz v září. V místnosti budou 2 trouby a dřez.

6

Bojlerovna

Od 19. 6. bude probíhat výměna bojlerů. Dodávky teplé vody by měly být narušeny pouze krátkodobě
a vedení o nich ještě bude informovat. Celá akce by měla trvat asi měsíc a půl.

7

Různé
1. JM se ptá na výtah číslo sedm (pravý v dvojičce na budově B). Nějakou dobu v něm visel zákaz
mačkání tlačítka patnáct. JP odpovídá, že se jedná o závadu na tlačítku a odpovídající díl už
byl objednán.
2. JM se ptá na pořízení nového drobného vybavení do posilovny, které navrhoval, JP odpovídá,
že by s tím neměl být problém. Pouze v případě stojanu na činky ještě zváží, zda nebude lepší,
aby údržbáři nějaký stojan vyrobili. JM to s údržbáři probere.
3. JP informovala o včerejším otevření fontány v přízemí B. Provoz fontány je plně hrazen firmou,
jejíž reklamní spot na fontáně běží, případné shánění nového sponzora nebude v režii kolejí ale
v režii provozovatele fontány.
4. JP též informovala, že v nejbližší době proběhne výměna žaluzií v labu. Koberec v labu bude
vyměněn do konce prázdnin.
5. V létě opět vzniknou kufrárny. Již začátkem června bude otevřena jedna na každé budově,
později by měla ještě alespoň jedna na budovu přibýt.

Zasedání bylo ukončeno v 8:57.
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