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zápis ze zasedání

Zápis ze zasedání kolejní rady v Hradci Králové
Přítomní: Daniel Herbolt, Jan Vosátka, Lukáš Otoupal, Aleš Ondřejíček, Jakub Jeřábek, Jakub Kříž
Nepřítomní: Jan Král
Hosté: Alena Flégová (vedoucí 7. správy KaM)

1) Zahájení a schválení programu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

vyhodnocení dotazníku
podmínky patrovek
toaletní papíry
mýdla
internet
stížnosti a námitky studentů
různé

2) Předměty řešení
a) Vyhodnocení průzkumu ohledně „patrovek“ a toaletního papíru na WC.
Počet dotázaných: 606 studentů
I.
„Patrovky“
(1) Pro zrušení podpisů je 545 studentů
(2) Pro zachování podpisů je 60 studentů
(3) 1 student se nevyjádřil
II.
Toaletní papíry na WC
(1) Pro zavedení toaletních papírů na WC je 538 studentů
(2) Pro nezavedení toaletních papírů na WC je 56 studentů
(3) 11 studentů se nevyjádřilo a 1 hlas byl neplatný
Závěr: Ze všech dotázaných studentů bylo 90% pro zrušení podpisů. Toaletní papíry by si na
WC přálo 89% dotázaných studentů.
b) Stanovení podmínek pro pořádání „patrovek“
I.
Podpisy jsou zrušeny!!!
II.
Při pořádání „patrovky“ odpovědná osoba minimálně dva dny předem akci ohlásí vedoucí
7. správy KaM.
III.
Odpovědná osoba vyvěsí tištěná oznámení (viz příloha č. 1) na viditelná místa na daném
patře.
IV.
Legální doba hlášené „patrovky“ je do půlnoci.
V.
Za vzniklé škody na daném patře odpovídá viník. Pokud viník není znám, zajistí úhradu
škod odpovědná osoba.
VI.
Patrovky jsou zakázány přes zkouškové období. (počínaje 1. 6. 2013)
c) Řešení návrhu ohledně zavedení toaletních papírů na WC.
I.
Návrh bude předložen a projednán na Grémiu kolejních rad v Praze.
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d) Mýdla na sociálních zařízeních
I.
Z hygienických důvodů nelze nechávat volně mýdla na sociálních zařízeních. Po
individuální domluvě s osobou odpovědnou za úklid je možné mýdla volně ponechat.
e) Internet
I.
Jeho stabilita a rychlost se bude řešit s MUDr. Mašínem (LF HK).

3) Námitky studentů
a) Stížnost na vyhazování nádobí na A4/přízemí
I.
Vedoucí 7. Správy KaM doporučila daný problém řešit přímo s ní.
b) Vypadávaní pojistek na A4
I.
Každoroční revize proběhla v pořádku, problém je nejspíše způsobený přetížením
elektrické sítě spotřebiči z jednotlivých pokojů.
II.
Problémy jsou průběžně řešeny opraváři kolejí.

4) Různé
a) Plánovaná rekonstrukce sociálních zařízení na A2/5.patro
I.
Rekonstrukce proběhne v druhé polovině května.
II.
Studenti budou muset využívat sociální zařízení v patrech nad nebo pod ním.
III.
Studenti budou předem informováni kolejní správou na daném patře.
b) Plán na obměnu tapet na pokojích + okenních tabulí na schodištích A4
I.
Tento rok by se podle plánu měly obměnit tapety na dvou blocích, příští rok zbývající
bloky.
II.
Podle změněného plánu by se měly letos obměnit okenní tabule na A4.
c) Zřízení nové kolárny
I.
Na A1 cca pro 20 kol.
d) Třídění odpadu
I.
V budoucnu by mohl být dovezen k zadnímu vchodu kontejner na sklo
II.
V jednání je zavěšení pytlů na plasty na přední řidítka uklízecích vozíků v úklidové
místnosti (na některých patrech již funguje).
Další kolejní rada proběhne v říjnu příští školní rok.
zapsal: Jan Vosátka (místopředseda kolejní rady)
Daniel Herbolt
předseda kolejní rady v Hradci Králové
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Příloha č. 1
Vzor upozornění na patrovky (vyvěsit na viditelná místa na patře, kde se bude konat)

Ve dne xx.xx.xxxx se bude konat patrovice.
Předem se omlouváme za hluk, případné
námitky mi sdělte osobně.

jméno + příjmení
blok + pokoj

