Zápis ze zasedání kolejní rady koleje Otava
a Vltava z 12. 04. 2012
Kolejní rada Jižní Město (dále jen KR), se sešla dne 12. 04. 2012 v 21:00 v Gameroomu na 6. patře
koleje Otava.
Přítomní členové: Eliška Holzerová, Lukáš Halás, Ján Vojt, Gabriel Staroň, Ivona Magyarová
Přítomní hosté: Zuzana Jelínková
Program:
· Schválení programu
· Jednání:
1. Vymalování partyroom
2. Informace z Grémia předsedů kolejních rad (GPKR)
3. Termín následujícího zasedání KR
4. Stížnosti na kuřáky
5. Posilovna na koleji
6. Změna řádu partyroom
7. Jarní úklid praček
8. Kolejní televize
9. Rezervace pokojů
Schválení programu:
Program byl schválen tichým souhlasem.
1: KR se přihlásil dobrovolník na vymalování partyroom - Zuzana Jelínková, se kterou byly probrány
návrhy na vymalování stěn společenské místnosti partyroom. Tímto úkolem byla pověřená Zuzana
Jelínková (2 stěny) spolu s členem KR Lukášem Halásem (1 stěna) vzhledem na jejich umělecké
dovednosti a předložené návrhy. Také byli pověřeni odhadnutím množství barev potřebných na
realizaci návrhů. Partyroom se bude malovat přes letní prázdniny.
2: Předsedkyně Eliška Holzerová referovala KR o posledním zasedání GPKR.
A: Hlavní změny v novém Jednacím řádu kolejních rad.
B: Plán zavedení elektronického hlášení závad z důvodu větší efektivnosti.
C: GPKR prodiskutovalo možnou změnu/zmenšení kolejenek.
D: Zveřejňování seznamů dlužníků kolejného se nezmění.
E: Následující zasedání GPKR se uskuteční 29.5.2012.
3: KR se sejde po nejbližším zasedání GPKR.

4: Na základě stížností studenta Pavla Trnavského na kuřáky, kteří opakovaně porušovali zákaz
kouření v prostorách koleje Otava, vidí KR hlavní problém ve slabé propagaci kuřáren na 3. a
10.patře (v prostoru bývalých studoven). KR tímto doporučuje studentům informovat studenty,
kteří porušují řád, ať se přesunou do kuřáren. V případě, že tento postup nepovede
k spokojenosti nekuřáků, KR se pokusí zřídit dobrovolné antikuřácké hlídky (v případě zájmu
studentů). KR také posunula stížnost vedoucí.
5: KR prodiskutovala změny, doplnění nástrojů, opravy a finanční situaci v posilovně. KR se
rozhodla vybrat vedle správce i člena KR odpovědného za kontrolu stavu posilovny. Tímto

odpovědným se stal po jednomyslném zvolení Lukáš Halás. Byla provedena změna provozního
řádu posiloven – z důvodu omezení počtu cvičících v jeden okamžik bude k dispozici jen 10 klíčů.
Ivona Magyarová navrhne vedoucí vybourání zbytečného rohu posilovny během letních
rekonstrukcí.
6: Odpovědný člen KR za partyroom, Ivona Magyarová, navrhla vedoucí změnu řádu partyroom.
KR čeká na schválení. Z důvodu redukce chodbovic, které ruší noční klid (KR zaznamenala další
stížnosti), bude podle návrhu partyroom k dispozici po 22.hodině i bez nutné rezervace (v
případě nerezervované partyroom resp. nevyzvednutí klíčů do 22.hodiny studentem, který si ji
rezervoval). KR přepracuje odpovídajícím způsobem rezervační systém.
7: Na základě stížnosti člena KR Lukáše Haláse na zatuchnutost praček požádá KR o jarní
úklid/propláchnutí praček odpovědnými zaměstnanci koleje.
8: KR diskutovala o problému s kolejní televizí. V případě nezlepšení situace se KR pokusí
inzerátem vyhledat další pomocnou ruku.
9: KR diskutovala o rezervacích pokojů na následující akademický rok a také realizaci 2.kola
žádostí o ubytování. KR koleje 17.listopadu se rozhodla vytvořit nový rezervační systém a
požádala KR Jižní Město zda by se k němu nepřipojila. Předsedkyně za KR zjistí stav plánovaného
centrálního rezervačního systému KaM. V případě jeho nefunkčnosti, se KR připojí
k plánovanému systému KR koleje 17.listopadu. Další možností je použití vlastního funkčního
systému z minulého roku.
V případě 2. kola ubytování předsedkyně zjistí stav plánovaného centrálního systému. V případě
jeho nefunkčnosti se KR na shodla na vytvoření jednoduchého elektronického systému z důvodu
odbourání náročné situace pro studenty i KR v případě dosavadního systému řad před ubytovací
kanceláří.
O těchto systémech a podrobnostech se bude diskutovat na dalších zasedáních KR.

V Praze dne 15. 4. 2012, Gabriel Staroň
Zkontrolovala Eliška Holzerová

