Zápis ze zasedání KR dne 15. 11. 2018
Místo konání: místnost KR
Zapsal: Viktor Němeček
Přítomni: Viktor Němeček (VN), Eva Santariusová (ES), Petr Vincena (PV), Jan Gocník (JG),
František Zajíc (FZ)
Hosté: Jana Provazníková (JP)
Omluveni:
Zasedání bylo zahájeno v 8:35.

Schválení programu
KR se jednomyslně shodla na následujícím programu:
1.
2.
3.
4.
5.
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Rozdělení funkcí
Stavba
Pračka
Malá klubovna
Had

Rozdělení funkcí

VN byl tajným hlasováním jakožto jediný kandidát zvolen předsedou KR 5 hlasy. ES byla následným
tajným hlasováním zvolena místopředsedkyní. Volební komise byla v obou případech PV, JG a FZ.
Ostatní funkce byly rozděleny následovně
Viktor Němeček:

Zájmové a nebytové prostory
Zvířata
Zástupce KR v Grémiu
Komunikace s ubytovanými

Eva Santariusová: Konfliktní situace
František Zajíc:

Kolárny

Jan Gocník:

Zapisovatel a nástěnkář
Konference a web KR

Petr Vincena:

Kolejní kuchařka
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Stavba

VN se otázal JP, zda má nějaké nové informace ze stavby. JP odpovídá, že stavba běží, v pondělí
byly dokončeny betonářské práce, teď se budou osazovat skleněné výplně, které jsou na paletách
kolem budovy A. Plocha se přes zimu dělat nebude. Dále probíhají práce v suterénu, kvůli kterým
je mimo provoz VK, ale do konce kalendářního roku nejspíše budou hotovy.
KR se optala, zda JP ví o iniciativě některých ubytovaných, kteří se chtěli sejít s zástupci stavby
kvůli vyjednávání. JP odpovídá, že o této iniciativě ví, ale její řešení zatím spadá do kompetence
pí. Hurdové. Vyzývá však ubytované, aby se jí v případě, že s jednáním s paní Hurdovou nebudou
spokojeni, ozvali, a též jim může zkusit vyjednat termín, příslušný pracovník stavby je prý k dispozici
téměř každý den.
1

JP dále dodává, že momentální termín dokončení prací je v prosinci 2019. Hlavním problémem
stavby v současnosti je fakt, že projekt budovy je zastaralý a naprojektované klimatizační jednotky
a jiné technologie již nevyhovují současným předpisům. Jednotky, které by předpisům vyhovovaly,
se nevejdou do naprojektovaných prostor.
Jednání o předání pozemků kolem koleje pokročilo, došlo k dohodě, proto bude moct být i etapa B,
v níž se bude mezi kolejí a magistrálou stavět hřiště a minipark. Propojení ulic Pátkova a Povltavská
do této etapy nespadá a je zatím v nedohlednu.

3

Pračka

PV se ptá JP, proč je tolik praček mimo provoz. JP odpovídá, že studenti pračky rozbíjí, a proto jsou
pračky neustále rozbité, přestože opravář chodí na kolej každý týden. Tři nejčastější problémy jsou
nezavřený buben pračky, utržené zavírání a nedotočené kolečko (nedokončený prací cyklus). Druhý
a třetí problém je způsobený tím, že uživatelé praček nepočkají ještě dvě minuty poté, co pračka
dopere, v této době je totiž otevírání blokováno. ES navrhuje, že by většinu těchto problémů vyřešilo
zakoupení praček s předním plněním. JP odpovídá, že v poslední vlně byly skutečně nějaké takové
zakoupeny.
JP též připomíná slib vedení KaMu, že zakoupí na kolej průmyslovou pračku. Praní v této pračce
bude stát 50 korun, ale bude absolutně blbuvzdorné a dle slov JP jsou zahraniční studenti na takové
ceny za praní zvyklí. Od této pračky si slibuje, že ji budou zahraniční studenti hojně využívat a tedy
nebudou tolik rozbíjet ostatní pračky.
VN se otázal, zda by problém „nedotočené kolečkoÿ nemohli řešit sami zaměstnanci koleje, vzhledem k tomu, že se doslova jedná jen o natočení ovládacího kolečka pračky do správné polohy. JP
odpovídá, že to po zaměstnancích již nyní vyžaduje, bude ale v tomto směru striktnější.
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Malá klubovna

KR řeší opakované problémy s tím, že vrátní odmítají půjčovat malou klubovnu proti formuláři s
podpisem KR, pokud je na něm uveden jako důvod k zapůjčení oslava nebo něco podobného. KR se
pokusila JP přesvědčit, aby apelovala na vrátné, aby takovéto problémy nedělali. JP odpovídá, že
by ráda měla přehled o využívání MK k takovýmto účelům pro případ, že by tam po nějaké skupině
zbyl nepořádek, který by se musel uklízet. KR se rozhodla otázku dále neřešit, protože se vyřeší sama
s otevřením velké klubovny.
Konsenzem ohledně malé klubovny je, že KR bude půjčování MK za účelem oslav delegovat na
JP, a JP znovu instruuje vrátné, aby formuláře podepsané od KR s účelem jiným než oslavy přijímali.

5

Had

JP informuje, že se během inventury majetku zjistilo, že v jednom pokoji zhruba uprostřed výšky
budovy A někdo bez povolení chová hada škrtiče. Postará se o spěšné odstranění řečeného hada z
koleje.
Zasedání bylo ukončeno v 9:25.
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