Zápis ze zasedání KR dne 5. 10. 2017
Místo konání: místnost KR
Zapsal: Viktor Němeček
Přítomni: Matej Lieskovský (ML), Viktor Němeček (VN), Jan Gocník (JG)
Hosté: František Illich (FI)
Omluveni:
Zasedání bylo zahájeno v 9:03.

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

1

Kufrárna
Troubárna a další zájmové prostory
Topení
Natáčení
Volby místopředsedy KR
Uzavírka vody
Volby do KR

Kufrárna

FI si stěžoval na fakt, že jedna kufrárna stále ještě nebyla zkonvertována zpátky na sušárnu. JG se
omlouvá, neb je správcem řečené kufrárny a slibuje, že návrat kufrárny během dneška vyřeší.

2

Troubárna a další zájmové prostory

FI oznámil KR, že otevření troubárny bude muset být odloženo kvůli stavbě; v místnosti, kde je
plánována, v souvislosti se stavbou budovy C padá nepořádek ze stropu a prší tam. Všechny časově
náročné přípravné práce ze strany kolejí jsou však již hotovy. Otevření proběhne v příštích měsících.
Velká klubovna je po rekonstrukci bojlerovny konečně opět v provozu, rekonstrukce sama je ve skluzu,
ale měla by skončit během dvou až tří týdnů. Hudební zkušebna se momentálně nachází v místnosti
za tělocvičnou.

3

Topení

ML se ptá FI, zdali se na koleji již topí. FI odpovídá, že topení již začalo, ale topí se v závislosti na
počasí a svitu slunce potenciálně i různě na jižní a severní straně budov. Nejvíce se topí v dobách,
kdy se předpokládá, že jsou studenti na kolejích a aktivní, tedy od pěti ráno do osmi ráno a od
odpoledne do půlnoci.

4

Natáčení

V pátek 3. 11. proběhne v budově A natáčení pro německou televizní stanici ARD. Dotkne se vestibulu
a několika neobsazených pokojů. Na dobu natáčení budou z vestibulu budovy A odstraněny automaty.
Většina záběrů by neměla blokovat vchod a mělo by se natáčet po krátkých, maximálně několik
minut trvajících úsecích. Činnost fontánky by natáčením neměla být jakkoli omezena. Celé natáčení
bude trvat od 15:00 do 3:00. KR byla o natáčení informována již předem prostřednictvím e-mailu a
vyjádřila, že nemá s natáčením problém.
1

5

Volby místopředsedy KR

Kvůli odchodu JM bylo potřeba zvolit nového místopředsedu. Kandidátem je VN, volební komisí je
ML, VN a JG. Proběhlo tajné hlasování, v němž VN získal 3 hlasy a stal se tak novým místopředsedou
kolejní rady.

6

Uzavírka vody

FI požádal KR, aby v zápisu ze zasedání ještě jednou připomněla ubytovaným uzavírku vody, která
je naplánovaná na pondělí 9. 10. od 8:30 do 16:00. Dotkne se obou budov od 6. patra výše.

7

Volby do KR

Kvůli odstěhování dvou členů KR musela KR vyhlásit doplňovací volby. Protože hlasování o volbách proběhlo per rollam (tedy prostřednictvím e-mailu), musí KR v souladu s jednacím řádem1 na
dnešním zasedání schválit zápis z tohoto hlasování. Hlasovalo se o usnesení ve znění:
Kolejní rada 17. listopadu vyhlašuje na základě Volebního řádu pro volbu členů kolejních
rad doplňovací volby do Kolejní rady koleje 17. listopadu. Tyto volby se budou konat 23.
10. 2017 od 9:00 do 13:00 a 24. 10. 2017 od 17:00 do 21:00.
Přihláška ke kandidatuře se podává k rukám volební komise nejpozději do 22. 10. 2017.
Přihláška musí obsahovat jméno kandidáta, případně jeho titul, číslo pokoje, školu (v případě Univerzity Karlovy i fakultu), e-mailovou adresu, telefonní číslo a vlastnoruční podpis.
Kandidát je oprávněn předat předsedovi volební komise svůj volební program nepřesahující stránku formátu A4. Volební komise tento program zveřejní na webu kolejní rady
společně se seznamem kandidátů dle čl. 8, odst. 4 Volebního řádu a v den voleb jej vyvěsí
poblíž volebního místa.
Kolejní rada jmenuje volební komisi ve složení Petr Pecha, Sára Rosecká a Tomáš Pokorný.
Hlasování začalo 6. srpna 2017 v 20:39 a bylo ukončeno 7. srpna 2017 v 17:29, neboť pro něj v té
době hlasovali již všichni tři členové KR bydlící toho času formálně na koleji, a tedy mající hlasovací
právo. Proti nehlasoval nikdo. Usnesení bylo přijato.
Zápis o hlasování per rollam byl v tomto znění jednohlasně schválen.
Zasedání bylo ukončeno v 9:40.

1

http://gremiumkr.cuni.cz/GKR2-100-version1-jednaci rad kolejnich rad.pdf
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