Mimořádné zasedání Kolejní Rady dne 15. 11. 2019
Kde: byla přesunuta do prostoru labu/studovny na kolejích
Přítomni: Mgr. Jana Provazníková, Veronika Roubínová, Nikoleta Anderlová, Damian Wałoszek, Filip
Špidla, Tomáš Jindra, Viktor Němeček
Omluveni: Artem Polezhaev
Zapisovatel: Veronika Roubínová
Zasedání začalo v 11:00.

Evakuační výtah na A


Oprava schválena dne 15.11. 2019, ale bude trvat déle než týden určitě, neboť je třeba sehnat
materiál. Budou se vyměňovat dveřní uzávěry na mnoha patrech.

Stavba










Klubovny
o Pracuje se na nich. Jedná se o tělocvičnu, hudební cvičebnu, velkou klubovnu. Čeká se na
práci ze strany stavby. Kolej se bude snažit otevřít prostory do Vánoc. Stejně tak je na
tom sklad prádla.
Menza
o Nejsou dokončeny stavební práce, z důvodu špatných finančních prostředků je třeba
vyčkat. Do konce roku se to bohužel určitě nestihne.
Na konci roku končí a dále se bude pokračovat až na jaře. Koridor nejspíše zůstane i přes zimu.
Chodník před kolejí je finálním povrchem i s prořezy, budou tam odtokové kanály a
rozmrazování, které by mělo už letos fungovat. Schodiště se bude ještě opravovat a přidávat
rampa pro vozíčkáře.
Otevření budovy C se pravděpodobně plánuje na září příštího roku, ale nic není jisté.
Dále bude následovat etapa B, kde se budou dodělávat detaily a upravovat okolí.

Cesta na Kuchyňku


Oprava pouze s omezením průchodu, kvůli opravě komunikace a cesty. Vedení koleje k tomu
nemá další informace. Je polní cesta, která vede z parkoviště kolem zahrádek, je značena. Tato
stavba by měla být do konce roku hotová.

Kolárny


Mnoho koláren nemá správce, nebo zde správci nebydlí. KR to bude řešit v nejbližší době.
Případní zájemci se mohou hlásit Damianovi Wałoszkovi.

Další podněty (jen okrajově)







pračky (aktuálně 10 funkčních) - nové návody, sušičky - máme na každé budově 1, dají se půjčit
za 10 Kč/30 minut
heslo k WiFi pro lidi z jiných škol - k dispozici v kanceláři
schránky na A - budou časem
klavír - naladěn
teplá voda večer - navýšena kapacita, na A se bude ještě dále řešit
kouření - pouze venku před budovami A i B

