
Z{pis z (mini)zased{ní KR dne 4. února 2010 

 
Přítomní: Martin Cetkovský, Martin Dekar, Jan Proch{zka, Ondřej Sedl{ček, Marek Vyšinka 

Hosté: Štefan Gurský, Michal Kovařík, Luk{š Vyoral, Pavel Kvasnička 

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

Pl{novaný program: 

 Novinky od posledního zased{ní 

 Schv{lení n{vrhů provozních ř{dů místností 

 Různé 
 

1. Současn{ KR „zdědila“ kol{rny po předchozí KR (kde byl za kol{rny zodpovědný Michal Šindler) 

ve velmi chaotickém stavu. Několik spr{vců nezn{mých, někteří spr{vci již nebydlí na koleji – osud 

klíčů nezn{mý, v mnoha kol{rn{ch je uložené haraburdí, jiné kol{rny přeplněné, chybí seznamy 

uživatelů /vlastníků klíčů/ atp. 

OS informoval o svém postupu při napravov{ní stavu kol{ren: 

 Zjištěni spr{vci všech kol{ren kromě kol{rny B10. Posledním zde evidovaným spr{vcem byl 

Marcel Čurilla (v letech 2007 – 2009 bydlel na B902). 

 Po Michalu Uvírovi převzal kol{rnu A4 Peter Veselý (úkol ze zased{ní 11. ledna 2010) 

 Marika Ivanov{, Peter Černo – noví spr{vcové kol{ren B2, resp. B4 – bez zbytečného prodlení 

vytvoří seznam uživatelů a v této kol{rně uložených kol a pošlou jej KR. 

 Aktu{lní seznamy spr{vců kol{ren byly vyvěšeny na web KR. 

 V nejbližší době bude stanovena lhůta pro vystěhov{ní věcí, jež v kol{rně nemají co dělat 

(viz aktu{lní ř{d kol{ren na webu KR). Mezi tyto věci se budou počítat také jízdní kola, kter{ 

nejsou evidov{na u spr{vců kol{ren. KR tedy vyzýv{ všechny majitele kol, kteří nemají 

kterékoli své kolo evidované (tedy kolo chybí na seznamu, který visí v kol{rně), aby se 

neprodleně ozvali spr{vci dané kol{rny a uvedli věci do poř{dku. 

 Upozornění na uvedenou lhůtu bude umístěno minim{lně na dveřích kol{ren, kolejních 

novink{ch a str{nk{ch KR. 

 Po uplynutí této lhůty proběhne: 

 Hromadné vyklizení věcí, které do kol{ren nepatří 

 Úklid kol{ren 

 Odemčení dalších místností za účelem zvětšení prostoru v některých kol{rn{ch 

 Výměna z{mků na kol{rn{ch, kde není zn{mo, komu poslední spr{vce předal klíče. 

 KR navrhne úpravu smlouvy, jež uzavír{ spr{vce kol{rny s KaM, tak, aby byl tento dokument 

prov{z{n s platným ř{dem kol{rny. 

 Do budoucna je pl{nov{no vytvořit jednoduchý webový systém, kde budou informace 

o volných místech v kol{rn{ch a další potřebn{ evidence. 

2. Po delší diskuzi za přispění přítomných hostů (zejména PK a ŠG) byly schv{leny provozní ř{dy: 

 Ekumenické místnosti 

 Kol{ren 

 Pr{delen 

 Místnosti se sušičkou 

Všechny uvedené ř{dy byly schv{leny hlasov{ním (5 – 0 – 0). 



3. KR se shodla na n{sledujícím usnesení: 

KR z{sadně nesouhlasí s postupem nejvyššího vedení KaM, kdy KR není ž{d{na o vyj{dření 

v důležitých z{ležitostech týkajících se ubytovaných. Poslední takový případ nastal když  KR 

nebyla informov{na ve věci n{vrhu na zrušení ubytovací smlouvy jednoho neplatiče. MV v této 

souvislosti podal patřičnou stížnost a pož{dal o zařazení diskuze tohoto než{doucího stavu mezi 

jednací body příštího zased{ní Grémia předsedů kolejních rad. 

4. Čtyři z přítomných pěti členů KR, společně s přítomnými hosty došli k z{věru, že kolejní pivo m{ 

lahodnou chuť. MC se zdržel rozhodov{ní. 


