
Zápis ze zasedání kolejní rady Jižní Město 

 ze dne 6.3.2017 
 

Místo konání: Kolej Otava, gameroom 

Zapsal: Patrik Blaho 

Přítomni: Patrik Blaho, Ľubomíra Hornáková, Ivo Kalabis, Jakub Panulin, Samo Štefanko 

Hosté:  

 

Program: 

 

1. Informace z grémia 

2. Kouření na chodbách 

3. Expanze posilovny 

4. Provozní řád pro „partyroom“ 

5. Rekonstrukce „partyroom“ 

6. Stížnost na automat Robocopy 

7. Společenské večery 

8. Zrušení vyjádření kolejní rady k pobytu zvířete na koleji 

  

Průběh zasedání: 

Program byl schválen tichým souhlasem. 

 

1. Informace z grémia  

 

Patrik Blaho seznámil KR o dění na grémiu a plánech vedení (volba předsedy grémia a člena 

rady KaM, rekonstrukce, vstupy na čipy, zdražování kolejného na další rok, obtěžování 

studentů lidmi na letním ubytování, podpora grémia v řešení personálního nedostatku na 

technickém útvaru KaM, téma spolku). V následné diskuzi byl hlavní důraz kladen na 

nalezení operátora a serveru na rezervační systém, protože slibovaný centrální systém 

pravděpodobně v srpnu ještě nebude v provozu. Důležitá diskuze byla na téma podpory 

spolku. KR Jižní Město nemá výhrady vůči plánovanému vzniku spolku, avšak v nejbližším 

období neplánuje zapojit pod jeho správu některou z místností koleje Otava nebo Vltava. 

Patrik Blaho dále informoval o plánované rekonstrukci stupačky x25 a tím pádem i o potřebě 

přestěhování kufrárny. Ivo Kalabis byl požádán, aby přestěhování domluvil s vedoucí koleje. 

 

2. Kouření na chodbách 

 

Dlouhodobě dochází k porušování zákazu kouření a spousta lidí nemá problém si zapálit na 

chodbě. KR se shodla, že je třeba upozorňovat ubytované na zákaz kouření v prostorách 

koleje mimo vyhrazená místa, aby se nemuseli zavádět kamery na chodbách. 

 



Usnesení 1/2017 

 

Kolejní rada bude upozorňovat ubytované na zákaz kouření v prostorách koleje mimo 

vyhrazená místa. 

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

 

3. Expanze posilovny 

 

Vzhledem k poměrně dobrému rozpočtu by bylo možné dál nakupovat nové zařízení do 

posilovny. Kapacita posilovny však přestává být dostatečná a nové vybavení již není kam 

umístnit. Existuje možnost rozšířit prostory o další místnost, která je ale momentálně 

využívaná správou koleje. Do budoucna by KR chtěla získat zmiňované prostory pro účel 

rozšíření posilovny. 

 

Usnesení 2/2017 

 

Kolejní rada se usnesla na potřebě zvětšení prostorů posilovny a usilovné komunikaci se 

správou koleje o získání daných prostorů.  

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

 

4. Provozní řád pro „partyroom“ 

 

Usnesení 3/2017 

 

Kolejní rada pověřuje Jakuba Panulina sestavením nového provozního řádu pro „partyroom“. 

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

 

5. Rekonstrukce „partyroom“ 

 

V budoucnu bude potřeba vyhodit starý nábytek, vymalovat, vyměnit podlahu, získat novější 

nábytek. V rámci vymalování by bylo vhodné sehnat umělce, který by místnost oživil 

tématickou malbou. Časem KR popřemýšlí o získaní reproduktorů a dalšího vybavení. 

 

Usnesení 4/2017 

 

Kolejní rada se usnesla na potřebě rekonstrukce společenské místnosti zvané „partyroom“. 

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

 

6.  Stížnost na automat Robocopy 

 

Objevila se stížnost, že automat na tisk Robocopy ve vestibulu koleje Otava vydává neúměrné 

množství mincí, což kdysi nedělal. KR stížnost prověří a případně bude kontaktovat firmu a 

požadovat vysvětlení. 

 



7. Společenské večery 

 

KR začne pořádat pravidelné společenské večery, součástí kterých bude i promítání. 

 

8. Zrušení vyjádření kolejní rady k pobytu zvířete na koleji 

 

Usnesení 5/2017 

Kolejní rada se nechce dále účastnit při schvalování pobytu zvířete. 

 

 

 

 

 

 

 


