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Zápis ze zasedání Kolejní rady v Hradci Králové

Přítomní: Josef Girgel, Vojtěch Erbrt, Zuzana Huľová, Samuel Darius
Omluveni: Veronika Vlčková, Martin Ondrej, Robert Šrejma
Hosté: Alena Fléglová (vedoucí 7. správy KaM) 

Zahájení a schválení programu
a) Zpřístupnění VŠ klubu
b) Možnost využít pečící troubu
c) Zavedení kuřárny
d) Změna lůžkové kapacity
e) Odsouhlasení konečné verze rozpočtu oprav
f) Další návrhy a poznámky

Předměty řešení

a) Zpřístupnění VŠ klubu
i. Návrh:

Vojtěch Erbrt s paní Fléglovou prošel prostory VŠ klubu. Podle jeho názoru je škoda 
tento prostor využít jako kuřárnu. O prostory dlouhobě jedná bar ATP s KaM, ale 
zatím k žádné dohodě nedošlo. KaM nabízí prostory za příliš vysokou cenu (včetně 
nájmu v letních měsících, kdy je ATP bar zavřený). Součástí prostoru nejsou toalety, 
takže je problematické pronajmout samotný VŠ klub bez dalších prostor. V minulosti
VŠ klub fungoval jako kavárna a studovna.

ii. Řešení:
VŠ klub bude detailněji projednán na zasedání v říjnu.

b) Možnost využití pečící trouby
i. Návrh:

V prostoru, který je částečně oddělen od hlavní místnosti VŠ klubu, se nachází pečící
trouba a mikrovlnka. Není tedy třeba shánět novou troubu, jak se řešilo na minulém 
zasedání. Stačí vyřešit způsob zapůjčování studentům.

ii. Řešení:
Zapůjčování trouby bude projednáno na zasedání v říjnu. Půjčovat takto drahé 
vybavení je při nejmenším riskantní.

c) Zavedení kuřárny
i. Návrh:

Paní Fléglová navrhla zřídit kuřárnu na bloku A3 ze studovny 324 a jako náhradu za 
tuto místnost zřídit novou studovnu na bloku A1-424.

ii. Řešení:
Návrh byl kolejní radou schválen jako prozatímní řešení.
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d) Změna lůžkové kapacity
i. Návrh:

Na koleji Na Kotli se z 24 dvoulůžkových pokojů vytvoří pokoje jednolůžkové.
Na koleji Palachova se u 6 buněk na vchodu CH z 2x dvoulůžkových pokojů vytvoří 
pokoje 2x jednolůžkové.

ii. Řešení:
Návrh byl kolejní radou přijat.

e) Odsouhlasení konečné verze rozpočtu oprav
i. Dojde k výměně oken za plastová v učebně na bloku A2, ubytovací kanceláři a části 

oken ve spojovací chodbě A1-A2 (cca 8).

f) Další návrhy
i. Nové stojany na kola před kolejemi (bude řešeno na dalším zasedání)
ii. Držadla do sprch na bloku A4 v 1. patře (bude řešeno na dalším zasedání)
iii. Studentka Šmídová se stavila v ubytovací kanceláři a po dohodě se uzavřel 

předchozí incident, ke kterému došlo.

Další kolejní rada proběhne v říjnu 2015.

Zapsal:Vojtěch Erbrt
Josef Girgel

předseda Kolejní rady v Hradci Králové


