
Zápis ze zasedání KR VŠK 17.listopadu ze dne 8.června 2006

Přítomni:
Kolejní rada: Kateřina Helisová, Jan Šimek, Alexander Kutka, Michal Švagerka, 

Ľuboš Píš
Hosté: Richard Papřok

Zasedání začalo ve 22.00 hod. v místnosti KR v suterénu budovy B. Přítomni projednali a 
shodli se na následujícím:

1.) Zámluvy pokojů na příští školní rok:
• Zámluvy pokojů na příští školní rok budou probíhat elektronicky na adrese

http://www.kolej.mff.cuni.cz/~kr/rezervace/
a to ve dvou kolech:

o 1. kolo: 12.6. – 16.6.2006 pokoje,  na  kterých  studenti  bydlí  letos  a  chtějí  
na nich zůstat i v příštím školním roce

o 2. kolo: 17.6. – 1.8.2006 zbylé pokoje
• Na  dotazy  ohledně  zámluv  odpovídají  členové  KR  Ľuboš  Píš  (lubbo@zoznam.sk, 

kolejní  linka  1168),  v  případě  jeho  nepřítomnosti  pak  Michal  Švagerka  
(stinny@s-hobby.cz, kolejní linka 1321).

          
2.) Kufrárny:

• KR se rozhodla jednat s vedením a zaměstnanci koleje 17.listopadu o možnosti zřídit 
pro letní měsíce na koleji kufrárny, tj. místnosti, v nichž by studenti stěhující se na léto 
mimo kolej mohli ponechat část svých věcí.

• Zájemci  o  spravování  kufráren  nechť  se  hlásí  Kateřině  Helisové  na  e-mail 
kacka.kr@atlas.cz nebo na kolejní linku 1145.

3.) Disciplinární řízení:
• Ve dnech 5.6. a 7.6.2006 proběhla disciplinární řízení se studentem jménem Hay Yaha 

Ameed  z důvodů porušování  kolejních řádů ve věci  nedodržování  základních hygienických 
návyků. Stěžovaný se na disciplinární  řízení  ani  jednou nedostavil.  Disciplinární  komise se 
shodla, že setrvání výše jmenovaného na koleji 17. listopadu je nepřípustné a KR po dohodě 
s vedením koleje 17. listopadu tedy doporučuje řediteli KaM UK rozvázání ubytovací smlouvy, 
popřípadě jeho ubytování na jednolůžkovém pokoji na koleji, která takovou možnost ubytováni 
zajišťuje.

4.) Basketbalový koš:
• V uplynulém týdnu byl uveden do provozu opravený basketbalový koš v areálu koleje 

17.listopadu. KR děkuje bývalému členovi KR Jakubovi Staňkovi za pomoc při této 
opravě.

Kateřina Helisová – zapsala
Jan Šimek – zkontroloval
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