
Zápis ze zasedání Kolejní Rady koleje 17 listopadu ze dne 26.3.2007 
 

Přítomni: 
 
Kolejní rada: Jan Šimek, Alexander Kutka, Michal Švagerka, Ľuboš Píš, Kateřina Helisová 
Hosté:   Matěj Vitásek, Robert Sasák 
 
 
Program: 
 
1. Návrh hostí 
2. Rozdělení povinností v rámci KR 
3. Alkomat - vyjádření KR 
4. Informace o uplynulých jednáních s vedoucí 5. správy KaM 
5. Výběr poschodí v budově A a B pro dvoj-pračku 
6. Webová prezentace KR 
7. Ostatní 
 
 
Jednání: 
 
1.) KR dostala z řad studentů návrh zavést na vrátnice kolejí počítačový systém, který by automatizoval práci vykonávanou 
na vrátnici koleje: rezervace zájmových místností, praček a sušáren, prodej baget. KR projedná návrh s vedoucí koleje.  
KR vyjádřila návrhu podporu, ale je si vědoma následujících problémů: finanční stránka projektu, vývoj, support, školení 
uživatelů. Projednáním tohoto tématu s vedoucí koleje je pověřen místopředseda KR Alexander Kutka. 
 
2.) KR vyjádřila podporu zřízení automatu na pivo (alkomatu) v prostorách koleje. Projednáním tohoto tématu s vedoucí 
koleje je pověřen Alexander Kutka. 
 
3.) Informace o uplynulých jednáních s vedoucí 5. správy KaM: 

a. Byla zakoupena nová basketbalová síťka. KR tímto děkuje Rudolfovi Barczimu za instalaci této síťky. 
b. Nákup úsporných žárovek navržený na zasedání KR dne 9.1.2007 se realizovat nebude. Důvodem jsou obavy o 

případné finanční ztráty v případě zcizení těchto žárovek. Kontrola při předávání pokojů je časově a personálně 
nerealizovatelná. 

c. Opětovně se vyskytly stížnosti na špatné doručování pošty. Problém bude řešen domluvou s obsluhou vrátnice B. 
d. KR děkuje vedoucí koleje za opravu otevřeného vstupu do kanalizace v okolí koleje 
e. V současné době je v přípravě podepsání smlouvy o umístění stolního fotbalu na koleji. Celá věc je zatím  

v jednání. 
f. Zjišťuje se možnost vzniku beach-volejbalových hřišť v areálu koleje. 
g. Diskutuje se žádost „družicového“ klubu získat na koleji místnost pro vlastní aktivity. 
h. Nákup nových praček pro zřízení dvoj-praček (tj. místností na koleji s umístěním dvou praček v jedné místnosti 

pro rychlejší praní) je přislíben na duben. Dvoj-pračka bude zřízena na prvním poschodí.  
 

4.) Nefunkčnost webové prezentace KR a mailové konference byla odstraněna. 
a. Problémy byly částečně způsobeny výpadkem serveru. 
b. Bylo navrženo vytvoření mailing-listu (konference) KR. 

 
5.) Ostatní 

a. Místopředseda KR Alexander Kutka navrhl vytvoření kodexu KR. Bude vytvořen návrh, a ten posléze diskutován 
v konferenci KR. 

b. KR navrhuje umístění návodů na obsluhu praček na web KR. 
c. KR připomíná studentům, že již nyní je možnost prodlužovat smlouvy. 
d. KR připomíná studentům, že stále platí možnost vyměnit poškozené židle. 
e. KR vyzývá studenty, aby případnou nefunkčnost výtahů nahlásili do knihy závad na vrátnici. 
f. KR upozorňuje studenty, že v menze je nově založena kniha přání a stížností. KR žádá všechny (ne)spokojené 

studenty, aby své připomínky, pochvaly, stížnosti a žádosti k provozu menzy zapisovali do této knihy. 


