
Zápis ze zasedání Kolejní Rady koleje 17.listopadu ze dne 18.3.2008

Přítomni:

Kolejní rada (KR): Ľuboš Píš, Michal Švagerka, Jan Šimek, Kateřina Helisová, Wunnie Brima

Program:

1. Rekonstrukce přízemí koleje
2. Kulečník
3. Výtahy
4. Výměna válend
5. Malování pokojů
6. Bagety
7. Kouření na koleji
8. Volby do KR

Jednání:

1. KR byla vedením koleje informována o plánované rekonstrukci přízemí obou budov koleje tak, aby 
vyhovovaly předpisům požární  ochrany.  Tato rekonstrukce začne probíhat  pravděpodobně již  v  letních 
měsících. KR bude studenty o této rekonstrukci dál průběžně informovat.

2. Jednání s vedením koleje ohledně kulečníkového stolu v areálu koleje pokračuje. V současné době je 
nejpravděpodobnější varianta, že si kolej kulečníkový stůl pronajme od vybraného provozovatele.

3. KR byla vedením koleje informována o plánované výměně motorů výtahů, která by měla výrazně zlepšit 
jejich provoz.

4. V nejbližších dnech bude probíhat výměna válend, a to v budově A ve 13.-20.patře. O podrobnostech 
budou studenti dále informováni.

5. V nejbližších dnech bude probíhat malování pokojů, a to v budově A v 7.-20.patře. O podrobnostech 
budou studenti dále informováni.

6. V uplynulých dnech hledala kolej nového dodavatele baget z důvodu rozšíření nabídky. Žádný vhodný 
dodavatel  se  nenašel,  proto kolej  provedla dohodu se současným dodavatelem -  formou Crocodille  -  
o rozšíření jejich nabídky.

7. KR upozorňuje studenty na přísný zákaz kouření v obou budovách koleje. Studenti, kteří tohoto zákazu 
neuposlechnou,  se  dopouštějí  porušení  ubytovací  smlouvy.  Důsledkem  tohoto  porušení  může  být 
disciplinární řízení s následným rozvázáním smlouvy a vystěhováním studenta z koleje.

8. Začátkem května proběhnou nové volby do KR. Zájemci o kandidaturu jsou tímto vyzváni, aby své 
kandidátky,  na  kterých  bude  uvedeno  jméno,  příjmení,  fakulta,  ročník,  pokoj,  text  "Souhlasím  s 
kandidaturou do Kolejní Rady" a podpisem nosili Kateřině Helisové na pokoj B707 nebo v případě její 
nepřítomnosti předali jinému členovi KR. Termín voleb bude v nejbližších dnech upřesněn.

Zapsala: Kateřina Helisová
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