
Zasedání kolejní rady 14.4.2009
Přítomni: Luboš Píš, Marek Vyšinka, Jiří Krupka a Michal Šindler
Hosté: Andrea Proková, Jiřina Fišerová, Dominik Šimaček, Pavol Jusko

1. Volba zapisovatele – Michal Šindler se ujme nově funkce zapisovatele.
2. Luboš Píš informoval KR o prosazení nákupu nových prádelních šňůr. 
3. Na podnět Jiřiny Fišerové jednala KR o stavu žehliček, které jsou k dispozici k půjčení 

na  vrátnici.  KR  se  bude  snažit  prosadit  nákup  nových  funkčních  a  nešpinavých 
žehliček s napařováním (dnes standard).

4. Na  výzvu  KR  se  přihlásil  dobrovolník  Matěj  Vitásek,  který  je  ochoten  pomáhat 
studentům s připojením počítače s operačním systémem Linux do kolejní sítě.

5. KR projednala několik variant provozního řádu partyroom a sestavila  návrh,  který 
bude projednávat s vedením koleje.

6. Michal  Šindler  informoval  KR  o  stavu  ankety  ohledně  chovu  zvířat  na  koleji. 
Hlasovalo 229 lidí a většina hlasujících nemá problémy s soužitím zvířat na koleji. 
Anketa stále běží na:

                                 http://www.kolej.mff.cuni.cz/~kr/animals.php
      Aktuální výsledky ankety je možné zjistit na stránkách KR:
                                 http://www.kolej.mff.cuni.cz/~kr/animals-vyhodnoceni.php
7. Andrea Proková informovala o ekologických aktivitách v rámci projektu „TRÓJA - 

TROchu zmůžu i JÁ“. Bližší info na webu Studentské Unie UK:
    http://suuk.cz/

KR  jednohlasně  podpořila  akci  „Den  Země“  a  vyzývá  všechny  obyvatele  koleje 
k účasti, obzvláště pak k úklidu okolí koleje. KR také jednoznačně podporuje úsporná 
opatření.  Dále  KR  hlasovala  o  zkvalitnění  života  na  koleji  v poměru  3:0:1  ve 
prospěch.
KR požádá vedoucí koleje o malý příspěvek na propagaci ekologických aktivit.

8. KR jednala o podpoře akce SKASu v menze kolejí 17.listopadu. U této příležitosti by 
se  KR  mohla  reprezentovat.  Další  debata  byla  odložena  do  získání  konečných 
informací od SKASu.

9. Luboš Píš informoval KR o stavu dříve projednávaných návrhů pro GPKR a sociální 
komisi. Všechny návrhy byly zatím schváleny a čeká se na schválení AS UK.

10.KR na podnět studentky prošetří záležitost špatné kvality vody.
11.KR řešila problém špatné spolupráce s členem KR Annou Šimkovou, která neplnila 

své povinnosti  v rámci KR a nespolupracovala  s ostatními KR. Členové KR chtěli 
počkat s touto záležitostí do přítomnosti  členky KR Šimkové, ale ta se nedostavila 
v průběhu zasedání a tak se hlasovalo bez ní. Poměrem 3:0:1 (ano:ne:zdržel se) byla 
vyzvána  ke  složení  svého  mandátu  (vydáním doporučení  ke  složení  mandátu,  dle 
Čl. 19 Volebního a jednacího řádu KR).

12.KR vyzvala Michala Šindlera ke zjištění stavu koláren.
13.KR bude nadále bojovat za fitko a jiné možnosti zkvalitnění sportovního vyžití  na 

kolejích.
14.kufrárny- Jiří Krupka bude shánět správce kufráren pro letní období. Dále KR bude 

projednávat možné zřízení kufrárny už od června či konce května pro studenty, kteří 
končí Bc. či Mgr. studijní program a dále pokračují se studiem po prázdninách.

15.KR se dohodla o změně kontaktního emailu do 14 dní, nový email včas oznámí a po 
přechodnou dobu budou funkční.

Zapsal: Michal Šindler
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