
Zasedáni kolejní rady Šafránkův pavilon

Datum a čas: 09. 04. 2018, 17:00

Přítomní členové: Karolína Kubínová, Petra Málková, Jiří Vodrážka, Martin Jindra

Nepřítomní členové: Anna Klugerová

Hosté: 0

Místo: kolejní zahrada

Program: 

1. Projektor

2. Holubi

3. Lednice

4. Kontrola pokojů + Hmyz a mravenci

5. Zahrádka

6. Povlečení

7. Předání pokojů

8. Informace na příští rok

9. Kola

10. Volby

11. Úklid koupelny a záchodů

12. Ostatní

1. K dispozici je nový projektor,  ovladač od nového projektoru na vrátnici, pro půjčení nutno, 

aby se studenti zápsai na vrátnici.

2. Holubi hnízdí na balkonech. KR informuje studenty o  opatření  likvidovat větve,které holubi 

přinesou nebo nahlásit p. kolejné pro likvidaci.

3. Lednice KTERÉ PATRO- proběhla 6.4.2018 likvidace všeho co zbylo v lednici.

4. Plánovaná kontrola úklidů pokojů kvůli deratizaci na komáry. Členové kolejní rady (Martin 

Jindra) budou chodit s vedoucí koleje příští týden.

5. Rozbitý zahradní nábytek nutno hlásit vedoucí koleje. Členové kolejní rady uklidí zahradu. Na 

starost má úklid zahrady Petra Máková.

6. Povlečení: možnost kdykoliv vyměnit u veducí koleje v její pracovní době, mimo její pracovní 

dobu dobu lze vyměnit povlečení na vrátnici pouze v případě nouze.

7. Předávání pokojů: nejdéle do 29. 6. 2018 do 11:00 !

8. Informace na rok 2018/2019 : budou podány 1. týden v květnu.

9. Kola:  studenti si uskladnili kola do kolárny bez nahlášení. Vzhlede k nízké kapacitě kolárny 

nutno kola hlásit. 



10. Volby: kolejní rada se jednohlasně usnesla, že řádné volby do KR budou 2.5. – 3.5. 2018, 

18:00 – 22:00. Volební komise: Karolína Kubínová a Anna Klugerová. 

11. Úklid koupelen: nespokojenost studentů s úklidem. Ucpané odpady vlasy a vznikající plísně 

na zdech. Nepřítomnost odpadkových košů situaci zhoršuje, přetrvávající stížnosti na čmouhy

na prkéncích WC. Bude předáno vedoucí koleje. 

12. Ostatní: napsat na facebook, aby se studenti, kteří zde nebudou příští rok bydlet,  nahlásili 

vedoucí koleje co nejdříve. 

a. Informovat majitele motokár o nadměrném hluku během dne
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