
Zápis ze zasedání KR dne 6. 4. 2018

Místo konání: místnost KR
Zapsal: Viktor Němeček
Přítomni: Matej Lieskovský (ML), Viktor Němeček (VN), Petr Vincena (PV), Jan Gocník (JG)
Hosté: Yelyzaveta Pulnová (YP), Ondřej Novák (ON), Jana Provazníková (JP)
Omluveni: František Zajíc (FZ)
Zasedání bylo zahájeno v 9:12.

Schválení programu

KR se jednomyslně shodla na následujícím programu:

1. Fontánka
2. Peníze
3. Ukradené kolo
4. Výtahy
5. Stavba
6. Vrak
7. Popelnice
8. Vysavač
9. Okno v MK

1 Fontánka

Na budově B bude fontánka, podobná jako na budově A. V provozu by mohla být od příštího týdne.
KR tento počin chválí, příště by ale uvítala, kdyby byla o podobných akcích informována předem.

2 Peníze

KR se optala, co se děje s penězi, které plynou koleji z reklamy na budově A, o jejichž využití má KR
částečně rozhodovat. JP odpovídá, že v minulém roce byly použity na vybavení posilovny, v letošním
roce se plánuje koupit za ně Clavinovu, o niž KR dlouhodobě usiluje, a též z nich financovat výměnu
koberce v labu.

3 Ukradené kolo

YP, jakožto původní majitelka kola, o jehož zmizení jsme se bavili již na předminulém zasedání,
přišla vysvětlit, jak to s kolem bylo. Kolo bylo přivázané k zábradlí kolem průhledu do menzy.
Zmizelo ke konci července nebo začátkem srpna. JP nabízí, že bychom mohli projít všechny kolárny,
a mimochodem připomíná, že třem nebo čtyřem kolárnám dlouhodobě chybí správci, kteroužto situaci
bychom měli řešit. YP souhlasí s tím ,že toto by měl být následující krok.

4 Výtahy

KR se optala na stav výtahů na budově B, se kterými je v poslední době problém. JP odpovídá, že
evakuační je čerstvě opravený a měl by tedy být v pořádku, je si vědoma toho, že řízení dvojičky
zlobí. Problém se snaží řešit.

KR při té příležitosti připomíná, že byla žádána, aby byl nějaký její člen kontaktován, až tu příště
budou opraváři, aby se s nimi pobavil o přeprogramování evakuačního výtahu.
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5 Stavba

KR se jako již tradičně ptá na informace o stavbě. JP odpovídá, že bourací práce jsou krom druhého
suterénu již téměř ukončené, nyní se bude přestavovat místo, kde dříve byly kontejnery. Na stavbě
v nejbližších dnech vyroste též jeřáb. Toho času je prý stavba 5 měsíců ve skluzu, ukončení stavby
samotné budovy je nyní červen 2019. Znovuotevření menzy je stále plánované na začátek října.
Definitivní termín stěhování serverovny ani předání plochy stále není.

6 Vrak

KR se optala JP, zda neví něco o majiteli červeného vraku auta, který je již několikátým rokem
zaparkovaný u závory. JP odpovídá, že může zkusit zjistit, komu patří, v případě, že o něj majitel
nebude jevit zájem ho ale nechce nechávat na náklady koleje odstranit. Stavbě v současném stavu
nepřekáží. ML odpovídá, že má za to, že v takovém případě provádí odstranění na náklady majitele
policie. JP záležitost prošetří.

7 Popelnice

KR se ptá, zda existuje nějaké řešení obzvlášť o víkendu pravidelně přeplněných popelnic. JP odpo-
vídá, že svoz odpadů probíhá denně, konkrétně dvakrát týdně směs a plasty, ostatní druhy odpadů
jednou. Mimořádný svoz není možný, všechna auta svážející společnosti jsou plně vytížena. Jediným
možným řešením by bylo nahrazení jednoho kontejneru na plast, které nejsou od zavedení fontánky
tak plné, kontejnerem na směsný odpad. KR i JP budou o tomto řešení uvažovat.

8 Vysavač

KR se ptá, v jakém stavu jsou vysavače na budově B. Dostala totiž zprávu, že v posledních dnech
vrátní tvrdili, že mají jen jeden a navíc rozbitý. JP odpovídá, že dva z vysavačů by měly být funkční
a třetí dokonce úplně nový. JP ověří, zda byl již vybalen a umístěn na vrátnici.

9 Okno v MK

KR se ptá, zda by bylo možné osadit malou klubovnu nějakým otevíratelným oknem, aby vevnitř
nebylo k zadušení při větším počtu lidí. JP odpovídá, že jedno z oken skutečně otevírat lze, o případné
otevření je nutné požádat vrátného.
Zasedání bylo ukončeno v 9:55.
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