
Zápis ze zasedání kolejní rady Jižní Město 

 ze dne 2.6.2017 
 

Místo konání: Kolej Otava, partyroom 

Zapsal: Patrik Blaho 

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

Hosté: Jakub Lang 

 

Program: 

 

1. Zámluvy pokojů 

2. Výměna chladniček 

3. Problematika posilovny 

4. Různé 

 

  

Průběh zasedání: 

Program byl schválen tichým souhlasem. 

 

1. Zámluvy pokojů 

 

Na základě dohody s KR 17. listopadu bude na zámluvy pro koleje Otava a Vltava použit 

rezervační portál koleje 17. listopadu. Patrik Blaho se zavázal vypracovat potřebné podklady, 

které budou nezbytné pro nadefinování obou kolejí do zámluvného systému. Zámluvy by 

měly probíhat na začátku srpna. 

 

2. Výměna chladniček 

 

Na spoustě pokojů lze stále najít malé, nevyhovující starší chladničky. Proběhla diskuse o 

tom, že by bylo vhodné tyto chladničky vyměnit. Nové by měly být dostatečně prostorné a 

měly by obsahovat i mrazák.  

 

Usnesení 6/2017 

 

Kolejní rada se usnesla na potřebě výměny starších chladniček a vyjadřuje svoji podporu 

vedoucí koleje ve snaze o kompletní výměnu nevyhovujících chladniček. 

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

 

3. Problematika posilovny 

 

KR usoudila, že správci posilovny by neměli nadále mít vlastní klíče u sebe. Místo toho 



budou pro ně (případně člena KR) takové klíče odložené na vrátnici a kdykoliv jim budou 

půjčeny. Dále proběhly návrhy na náčiní, které by bylo vhodné vyměnit nebo dokoupit. Jedná 

se zejména o zlomené jednoručky, poškozené dlouhé osy, potřebu nových švihadel, kotoučů, 

gum na cvičení, promazání kol a pásu. KR dá dotaz na správce, zda budou ochotni potřebné 

náčiní obstarat. Pokud to bude nutné, KR se postará o objednávky sama. 

 

Usnesení 7/2017 

 

KR usoudila, že správci posilovny by neměli nadále mít vlastní klíče u sebe. Místo toho 

budou pro ně (případně člena KR) takové klíče odložené na vrátnici a kdykoliv jim budou 

půjčeny. 

Hlasování: 4-0-1 (pro-proti-zdržel se) 

 

4. Různé 

 

Ivo Kalabis upozornil na mail od jednoho z ubytovaných studentů s žádostí o společnou 

chladničku ve vestibulu. I přes příslib studenta danou chladničku spravovat, se pro KR daný 

nápad zatím nejeví jako dobrý.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


