
Zápis ze zasedání KR koleje 17. listopadu ze dne 14.10.2008

Přítomni: Luboš Píš, Anna Šimková, Marek Vyšinka, Jiří Krupka, Michal Šindler
hosté: Dalibor Slovák

1. Aktualizace nástěnek – KR bude v nejbližší době aktualizovat informace o členech KR, 
seznam koláren a bude pravidelně vyvěšovat termíny konání zasedání.

2. Půjčovna sportovních potřeb – KR na nástěnkách vyvěsí  podrobnosti  ohledně půjčování 
sportovních potřeb na koleji. V současnosti jsou uloženy u Milana Kurily na A1717. KR 
zvažuje  jejich  umístění  a  půjčování  na  vrátnici  a  projedná  to  s  aktuálním  správcem  a 
s vedením koleje.

3. Zákaz používání elektrických spotřebičů na koleji – předseda KR bude o tomto problému 
jednat na Grémiu předsedů kolejních rad a bude se jej snažit dále řešit s vedením KaM.

4. Funkce  disciplinární  komise  –  KR rozhodla,  že  disciplinární  komise  bude  zachována  v 
nezměněné formě i složení.

5. Místnost  KR –  po  získání  doporučení  od  KR a  souhlasu  vedoucí  koleje  je  možné tuto 
místnost užívat v rámci různé zájmové činnosti.

6. Rezervace pokojů – tuto problematiku bude projednávat předseda KR na Grémiu předsedů 
kolejních  rad,  jedná  se  především  o  možnost  získávání  informací  o  studentech  a 
standardizaci rezervačního systému na všech kolejích.

7. KR  byla  seznámena  s případem  kouření  na  pokoji  a  hrubého  nedodržování  pravidel 
samoúklidu (včetně např. rozpalování uhlíků do vodní dýmky na vařiči) a předloží tento 
problém vedení koleje (s doporučením na disciplinární řízení). KR bude jednat s vedoucí 
koleje  o  možnosti  zavedení  občasných  kontrol  dodržování  zákazu  kouření,  eventuelně 
hygienických  předpisů,  tak  aby  došlo  k eliminaci  těchto  jevů,  ale  nebyl  dotčen  čl.  7 
ubytovacího řádu.

8. Stojany na kola – KR bude jednat s vedoucí koleje ohledně zakoupení stojanů do koláren.
9. Chodbové akce na koleji – KR apeluje na studenty, aby dodržovaly předpisy týkající se 

protipožární ochrany koleje a omezovali hluk na chodbách.
10. Grémium předsedů kolejních rad – KR se seznámila s předběžným programem grémia a 

vyjádřila se k tématům týkajícím se naší koleje.
11. Znovuotevření  tematiky  squatu  Milada  –  KR  sleduje  diskuzi  na  stránkách  koleje,  Jiří 

Krupka provedl právní analýzu tohoto problému a konstatoval, že řešení spočívá i na vedení 
KaM jako majitele sousedního pozemku. KR apeluje na všechny studenty, aby v případě 
ohrožení či napadení volali policii, v případě rušení nočního klidu, nepodaří-li se to vyřídit 
jinak, také.

12. Zveřejňování informací v angličtině – KR bude o tomto návrhu jednat s vedoucí koleje.
13. Zákaz kouření v prostorách koleje – KR upozorňuje, že zákaz kouření v prostorách koleje se 

týká i používání vodních dýmek a platí na pokojích, chodbách i schodištích. KR bude jednat 
s vedoucí koleje o možnosti  zásahu zaměstnanců koleje proti  kuřákům, kteří tento zákaz 
porušují a obtěžují tak své okolí. S přistiženými hříšníky bude zavedeno disciplinární řízení 
končící až vystěhováním dotyčné/ho z koleje.

14. KR se bude snažit o zkvalitnění komunikace s vedoucí koleje a vedením KaM.

Zapsala: Anna Šimková
Ověřil:   Luboš Píš


