
 Z{pis ze zased{ní KR dne 3. května 2010 
 

Přítomní: Martin Cetkovský, Martin Dekar, Marek Dorda (MDo), Jan Proch{zka, Ondřej Sedl{ček 

Hosté: Věra Kronusov{ (vedoucí koleje 17. listopadu a 5. spr{vy KaM), 

Libor Peltan, V{clav Větrovský 

V z{pise jsou v případech, kdy nehrozí nedorozumění, nahrazena jména účastníků pouze jejich inici{ly. Zapsal MD. 
 

Pl{novaný program: 

- Ř{d společenské místnosti 

- Změna telefonních čísel na koleji 

- Stav úklidu kol{ren 

- Ř{d půjčovny sportovních potřeb 

- Kuchařka kolejníka 

- Různé 
 

1. Byl projedn{n a schv{len Provozní ř{d klubovny. KR velmi děkuje paní vedoucí Věře Kronusové za 

její realizaci. 

2. KR přijala usnesení (5-0-0), v němž ž{d{ o zavedení možnosti použití zkr{cených voleb pro vnitřní 

vol{ní na telefonní přístroje na pokojích takovým způsobem, aby bylo možné odvodit telefonní 

číslo z čísla pokoje. S telefonním technikem byla již předjedn{na možn{ varianta, kdy telefonní číslo 

bude mít tvar *, d{le 1 pro budovu A a 2 pro budovu B a n{sleduje číslo pokoje. St{vající čtyřmístn{ 

čísla budou zachov{na. VK s n{vrhem souhlasila a přislíbila form{lní dojedn{ní změny. 

3. OS sezn{mil KR s průběhem úklidu kol{ren. Polovina kol{ren již m{ evidenci kol v poř{dku a 

nenach{zí se v nich věci, které tam nepatří. 

4. Z důvodu eliminace kr{deží a ničení kolejních sportovních potřeb, KR projednala a schv{lila 

Provozní ř{d půjčovny sportovních potřeb. 

5. KR rozpracovala příručku kolejníka – dokument určený pro ubytované, shrnující možnosti koleje, 

řešení obvyklých problémů a odpovědi na časté ot{zky. 

6. JP informoval KR, že vybavení půjčovny sportovních potřeb bylo doplněno o nové míče, síť na 

volejbal a pumpičku na míče. Také byly opraveny síťky u obou basketbalových košů. 

7. VK ozn{mila KR, že byl do místnosti s ping-pongem zakoupen nový stůl. Předchozí stůl, jenž byl 

minulý měsíc poškozen, nebylo možné opravit do původního stavu. V příslušné místnosti nad{le 

zůst{vají oba dva stoly. 

8. Vedoucí koleje apeluje na ubytované, aby zapisovali do sešitů na vr{tnicích, určených k hl{šení 

z{vad také kapající kohoutky, protékající toalety, netěsnící/nedovírající okna a další podobné 

z{vady, které koleji zbytečně zvyšují již tak značné n{klady na energie. Tyto zbytečné n{klady se 

pak dříve nebo později promítnou do cen kolejného.  

9. KR informovala VK o velmi špatném technickém stavu klavíru na koleji a předala VK cenový 

odhad jeho gener{lní opravy a ž{d{ o její realizaci. (5-0-0) 

10. KR se informovala u VK o tom, co je v popisu pr{ce lidí na velíně a na vr{tnicích. 

Mimo pracovní dobu (st{tní sv{tek / víkend / noc) musí být (kvůli pož{rním předpisům) na koleji 

vždy přítomny tři osoby. Oba vr{tní a tzv. velín{ř. Oba vr{tní musí být v tuto dobu st{le na svém 

místě. Velín{ř se může pohybovat po budově (na vr{tnicích na něj mají vysílačku). Velín{ř m{ za 

úkol také zajišťovat případné hav{rie, jako prasklé potrubí či vypadlé pojistky. V případě, kdy je 

potřebný krok nad jeho síly, případně k němu nem{ kvalifikaci, je možné se telefonicky spojit s VK 

a situaci konzultovat. V případě, že se ubytovaný na velín nedovol{, je možné tím pověřit vr{tného. 

11. KR se u VK informovala o možnostech úpravy zimní otopové křivky tak, aby zohledňovala 

skutečnost, že během zimního zkouškového období jsou studenti na koleji celý den. VK doporučila 

podat ofici{lní písemnou ž{dost s odůvodněním. 


