
Zápis ze zasedání KR dne 29. 11. 2017

Místo konání: místnost KR
Zapsal: Viktor Němeček
Přítomni: Matej Lieskovský (ML), Viktor Němeček (VN), Petr Vincena (PV), František Zajíc (FZ)
Hosté: Michal Holub (MH)
Omluveni: Jan Gocník (JG)
Zasedání bylo zahájeno v 8:35.

Schválení programu

KR se jednomyslně shodla na následujícím programu:

1. Další zasedání
2. Volby předsedy a místopředsedy KR
3. Rozdělení pravomocí
4. Ostatní

1 Další zasedání

MH oznámil KR, že si zvolila nevhodný termín, v této době nemůže ani JP, ani FI, ani on sám.
Navrhl jako nový termín příští úterý nebo středu, KR si vybrala středu, s tím, že dnes vyřeší pouze
problémy, na něž není přítomnost JP potřeba. Body, které zbývají na příště, jsou:

1. Hluk ze stavby

2. Holešovičky pro lidi

3. Případy kouření na buňce

4. Koberec v labu

5. Využívání zájmových místností

6. Výtahová etiketa

7. Clavinova

2 Volby předsedy a místopředsedy KR

Na předsedu KR kandidoval ML. VN, PV, a FZ byli členové volební komise. Proběhlo tajné hlasování.
ML získal 4 hlasy a stal se tak novým předsedou KR.
Na místopředsedu KR kandidoval VN. ML, PV, a FZ byli členové volební komise. Proběhlo tajné

hlasování. VN získal 4 hlasy a stal se tak novým místopředsedou KR.

3 Rozdělení pravomocí

PV a FZ si napůl berou komunikaci s ubytovanými. PV a ML si napůl berou kolárny. ML s FZ si
berou kuchařku. Ostatní pravomoci zůstávají jako dříve.
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4 Ostatní

1. JG dostal v nepřítomnosti za úkol odstranit automaticky přidávanou patičku z mailů do mail-
listu, aby snížil pravděpodobnost, že dojde k zneplatnění DKIM podpisu a tedy mail spadne
do spamu

2. JG dostal též z úkol udělat na stránkách KR účet pro PV a FZ.

3. ML prohlásil, že dnes nadhodí na grémiu možnosti dalšího provozu systému zámluv ve spojení
s GDPR, novým evropským předpisem na ochranu osobních údajů.

4. Bod Holešovičky pro lidi zůstává na příště, KR se ale usnesla, že tuto organizaci chceme
kontaktovat.

Zasedání bylo ukončeno v 9:31.
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