
Zasedání Kolejní Rady dne 22. 11. 2021 
 
Kde: v malé klubovně v budově B na kolejích 
Přítomni: Veronika Roubínová, Nikoleta Anderlová, Damian Wałoszek, Jan Lexa, Hynek Kydlíček  
Zapisovatel: Veronika Roubínová 
Zasedání začalo v 20:00. 

 
Program zasedání:  

 Organizační záležitosti 

 Volba rolí 

 Vyjádření k možnému prodeji schodů u vily Svatava 

 Obecné informace 

Organizační záležitosti 

Proběhlo uvítání nových členů a informování ohledně fungování KaMu a pravomocí Kolejní rady pro 

nové členy Kolejní rady. 

Volba rolí 

Předseda a místopředseda: 

V rámci tajného hlasování byla N. Anderlová zvolena předsedkyní a D. Wałoszek místopředsedou. 

Oba byli zvoleni čtyřmi hlasy z pěti.  
Další role: 

 zvířata, konfliktní situace – J. Lexa 

 komunikace s ubytovanými – N. Anderlová  

 web KR – D. Wałoszek (zaučení J. Lexa, H. Kydlíček) 

 kuchařka – J. Lexa (v létě nová aktualizace a překlad) 

 kolárny – D. Wałoszek 

 nástěnky, zapisovatel – V. Roubínová 

 zájmové a nebytové prostory – H. Kydlíček 

 kufrárny – D. Wałoszek 

 zástupce KR v Grémiu – N. Anderlová  

Vyjádření k možnému prodeji schodů u vily Svatava 

Obdrželi jsme žádost od Rady KaM o stanovisko k prodeji části pozemku se schodištěm u vily 

Svatava. Na toto téma proběhla krátká diskuze. 

Bylo přijato následující usnesení: 

Kolejní rada koleje 17. listopadu nevidí na základě obdržených podkladů žádné překážky pro 

prodej schodů pouze za podmínky, že finance z prodeje budou využity v rámci Koleje 17. listopadu po 

dohodě s Kolejní radou. 

Hlasování (pro-proti-zdržel se):             5 – 0 – 0 

Obecné informace 

Novým členům Kolejní rady byly předány klíče od místnosti Kolejní rady a D. Wałoszek je tam 

provedl. V místnosti Kolejní rady jsou aktuálně pořád ještě mnoho věcí, které je třeba probrat, 

vyzkoušet jejich funkčnost a případně se jich zbavit.  

D. Wałoszek stále aktivně řeší kolárny společně s vedoucí kolejí. U některých koláren bude potřeba 

přidělat nové klíče, s čímž paní Provazníková souhlasila, ale budou se přidělávat postupně.  

Další schůzka bude přibližně v polovině ledna, termín bude upřesněn. 


