Zápis zo 6. zasadania KR Otava
Dátum konania: 31. 10. 2013
Miesto konania: Partyroom, -2. patro
Zapísal: Ivan Struk
Prítomní: Ivan Struk, Lukáš Halás, Slávka Senčáková
Hostia: -

0. Program zasadania
1.
2.
3.
4.
5.

Rekapitulácia diania počas prázdnin
Dianie za október 2013
Zasadanie Grémia
Plány pre akademický rok 2013/2014
Ďalšie zasadanie

1. Rekapitulácia diania počas prázdnin
Zámluvy pokojov – zámluvy pokojov prebehli v poriadku bez väčích problémov. Vyskytol sa ale
problém so žiadateľmi o ubytovanie mimo UK, no problém bol okamžite riešený operatívne zaslaním
žiadateľov na výdajne autorizačných kódov.
Renovácia Partyroomu – na žiadosť boli prinesené nové stoličky.
Renovácia Gameroomu – KR sa do opatery podarilo získať premietací prístroj. Premietačka je
k dispozícii a pravidlá jej užívania sú zahrnuté v Provozním Řádu pre miestnosť Gameroom. Do
miestnosti taktiež pribudol nový gauč.
Posilovna – nastala zmena Provozního Řádu, zmenil sa cenník a pribudlo nové vybavenie.
Kufrárna – počas prázdnin došlo k zaplneniu kufrárny oproti výťahu.
El Mágico – po vzájomnej dohode medzi vedením podniku El Magico a po konzultácii s vedením Kolejí
a Menz UK došlo k predaniu VIP kariet členom KR Otava.

2. Dianie za október 2013
Deratizácia - na podnet obyvateľov koleje Otava riešila KR sťažnosť s vedúcou koleje pani Dolejší
ohľadom zvýšeného počtu potkanov v okolí koleje. Deratizácia prebehla nasledujúci deň.
Hákové kríže – v priestoroch koleje došlo k popísaniu viacerích stien zlatou farbou, no medzi iným aj
postriekaním symbolmi hákových krížov. Stalo sa tak cez víkend, takže symboly boli odstránené až
behom týždňa.
Žehlička – na žiadosť obyvateľov KR požiadala vedúcu o zakúpenie novej žehličky.

3. Zasadanie Grémia
Dňa 22.10.2013 sa uskutočnilo v priestoroch koleje Arnošta z Pardubic zasadanie Grémia predsedov
kolejných rad. Ivan Struk vystúpil so žiadosťou informovať sa o rekonštrukcii, ktorá prebiehala na
koleji Otava medzi koncom júna a koncom októbra. KR zaregistrovala, že okrem toho, že došlo
k spomaleniu prác z dôvodu chýb, ktoré firma nedokázala ovplyvniť (pomalé schnutie oleja) tak došlo
k spomaleniu prác aj z dôvodu ležérneho prístupu firmy (pracovalo sa 4 dni v týždni z dôvodu, že
pracovníci firmy nemali trvalý pobyt v hl. meste Praha atd.). Jednak došlo k obmedzeniu obyvateľov
izieb s koncovkou X01 z dôvodu nutnosti presťahovať sa už behom skúškového, no taktiež predĺžením
prác až do konca októbra miesto pôvodne stanovenej polovice septembra. Doktor Prajer sa vyjadril,

že došlo k pochybeniu z jeho strany, že KR neinformoval včas aby sa predišlo obmedzeniu
ubytovaných, no vyjadril sa, že pre budúcnosť ak by ubytovaní zaregistrovali takýto prístup firmy
k práci mali by informovať členov KR(keďže v zmluve nebola zakotvená 4- denná pracovná doba) a tí
následne informovať riaditeľstvo aby sa situácia riešila.

4. Plány pre akademický rok 2013/2014
Výmena kľúčov od posilovne
Zavedenie prípojky na Internet do miestnosti Gameroom
Zväčšenie kapacity kolárny
Nové vybavenie do posilňovňe
Umývadlo do posilňovňe
Tmavé závesy do Gameroom

5. Ďalšie zasadanie
Ďalšie zasadanie bolo stanovené na november 2013

