
 Zápis ze zasedání KR dne 8. dubna 2010 
 

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

Hosté: Jiří Täuber 

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

 

Plánovaný program: 

1. Stížnost na spolubydlícího. 

2. Výzva uživatelům kol{ren. 

3. N{vrh na vypnutí venkovního osvětlení. 

4. Zvýšení kapacit popelnic. 

5. Kuchařka (informace o možnostech na koleji a v jejím okolí). 

6. Různé. 

 

 

1. KR obdržela 7. dubna 2010 stížnost na spolubydlícího. KR doporučí stěžovateli domluvit se svým 

spolubydlícím, aby se buď spolubydlící, nebo stěžovatel přestěhoval na některé z volných míst na 

koleji. (4:0:0) 

2. KR vyzýv{ všechny uživatele kol{ren, aby si zkontrolovali, zda je jejich kolo uvedeno v seznamu na 

vnitřní straně dveří kol{rny, a to včetně všech n{ležitostí vyplývajících z nového provozního ř{du 

(typ, barva, značka kola, jméno vlastníka, jeho číslo pokoje a telefon/e-mail). Pokud tomu tak není, 

nechť kontaktují spr{vce příslušné kol{rny, nejpozději do 30. dubna 2010. Po tomto termínu budou 

nezaregistrovan{ kola odstraněna, stejně jako všechny věci, které do kol{ren nepatří (židle, koberce, 

atd.). Provozní ř{d i kontakt na spr{vce naleznete jak na vnitřní straně dveří kol{rny, tak na 

str{nk{ch kolejní rady v sekci Dokumenty. 

Ozn{mení v podobném duchu bude vyvěšeno na dveřích kol{ren (zodpovídají spr{vci kol{ren), 

v novink{ch KolejNETu, na n{stěnk{ch KR a v r{mci možností i na dalších místěch. (4:0:0) 

3. KR obdržela 22. března 2010 e-mailem n{vrh na vypnutí venkovního osvětlení (lampy u schodiště 

směrem na zast{vku 112) z důvodu rušení zdravého sp{nku. KR navrhuje použít z{věsy :-) 

Jako alternativu KR navrhuje vyž{dat si u paní hospod{řky či v pr{delně (výměna pr{dla) 

poskytnutí další sady z{věsů (případně dek) k zavěšení na okno. Další možností je přestěhov{ní se 

do vyšších pater. (4:0:0) 

4. KR navrhne zvýšení počtu popelnic na TetraPaky, případně jeho častější vyv{žení. 

5. KR „děkuje“ zn{mému pachateli za zničení ping-pongového stolu a upozorňuje, že místnost s ping-

pongem slouží výhradně k hraní ping-pongu, nikoli k tanci. Vedení koleje stůl v r{mci možností 

opravilo a na z{kladě incidentu vydalo z{kaz ping-pongový stůl skl{dat. 

6. MDo, nezkušený to politik naivně plnící své neuv{žené předvolební sliby, si s{m, dobrovolně, bez 

mučení a za plného vědomí zvolil termín na vytvoření první č{sti kuchařky, a to 3 týdny. (3:1:0) 

7. KR děkuje vedení koleje za rychlé zařízení ž{dané opravy ochranného pletiva za basketbalovými 

koši. 


