
Zápis z prvního zasedání Kolejní Rady 
 
První zasedání Kolejní Rady bylo hlavně informační.  
Schůzka proběhla 12.11.2019 za účasti všech nových členů a bývalého předsedy Viktora 
Němečka. 
Místo: místnost Kolejní Rady 
Účastníci: Veronika Roubínová, Nikoleta Anderlová, Artem Polezhaev, Filip Špidla, Damian 
Wałoszek, Viktor Němeček 
Zapisovatel: Veronika Roubínová 
Schůze začala v 20:00. 
 
Co musíme dělat, aby nám nevypršel mandát: 

 je zapsáno v jednacím řádu 
 musíme mít zasedání vzdálená od sebe max. 60, která týden dopředu minimálně 

oznámíme členům Grémia. Chceme dávat vědět vedoucí dostatečně dopředu, aby 
mohla dorazit, proto také chceme schůzky rozumně ráno.  

 Je fajn scházet se alespoň ve 3 - usnášeníschopní - 3 neomluvené neúčasti po sobě 
znamenají odebrání mandátu 

 Chceme se scházet v pátek kolem 11, popř. v úterý dopoledne, nebo v úterý večer. 
Další termíny schůzek domluvíme později. Schůzky - týden předem hlásit nebo 
později - MIMOŘÁDNÉ zasedání  

 Musíme vyhlašovat volby. 
 Mandátu nevadí to, že se odstěhujeme na prázdniny.  
 V Kolejní Radě musí být vždy 5 členů- máme náhradníky z posledních voleb, až poté 

musíme dělat doplňující volby. 
  
Pravomoce: 

 vyjadřovat se k dění na koleji, mít klíče od místnosti Kolejní Rady 
 
Co všechno řešíme:  

 stížnosti, kolárny, Facebook - Tomáš, pračky a sušičky, kuchařka  
 přijímáme rezervace na malou a velkou klubovnu (chceme vědět, kdy je otevřou od 

vedoucí) - kromě velké klubovny se dá všechno půjčit na vrátnici, u velké klubovny je 
potřeba povolení- spíš od vedoucí než od nás, u nás by mohl být problém si půjčit 
klíče od vrátného, pro vedoucí - žádost na stránkách můžeme podepsat my, nebo 
vedoucí, u velké klubovny 100Kč za úklid/může odpustit vedoucí u poklidných akcí, 
malou klubovnu také potvrzuje vedoucí nebo my, zadáme do klikátka(rezervaci), s 
rezervací tam lze být až do 1 bez jen do 12 večer 

 Menza otevřená spolu s ostatními místnostmi i tělocvičnou (funguje stejně jako 
klubovna) 

 povolení chovu zvířat - formulář pro lidi z buňky, podepíšeme my i vedoucí - hady, 
pavouky ne  

 chceme vyklidit Jethra a přesvědčit korespondenční semináře, aby tu udržovaly 
pořádek, jinak zde být nemohou 

 ekumenická místnost, hudební zkušebna a knihovna nejsou pod naší správou 
 troubárna - proti prádelně, bývalá zaměstnanecká kuchyň, vedoucí možná už má 

dokonce trouby, po ukončení stavby chceme vzkřísit tento nápad 
 kufrárny - řekneme, že bychom chtěli správce, najdeme si kamarády, sušárny se 

změní na kufrárny, nejlépe 2 na každé budově, v Gitu smlouva mezi správcem 



kufrárny a kolejí, je třeba ji upravit před použitím. Smlouva se dává hospodyním, 
dají mu klíče, problémy se řeší tím, že se věci uloží do KR 

 až skončí stavba, chceme zařídit, aby v obchůdku byla výdejna Zásilkovny 
 

Další informace 
 mandát máme 2 roky  
 Grémium - předseda by tam měl chodit, schůzka s lidmi z dalších Kolejních Rad, 

setkání s ředitelem KaM panem Macounem a paní Hurdovou 
 kouření, nesmí se kouřit teď nikde, později u vchodu A (toho nepoužívaného) i B 

(přístěnek) 
 

Volba rolí: 
 kandidáti: 

o předseda - Nikoleta, Damian, Artem  
o místopředseda - Damian, Artem 

 Nikoleta byla zvolena předsedkyní a Damian místopředsedou, zvoleno třemi a čtyřmi 
hlasy v rámci tajného hlasování 

 zvířata, zahraniční studenti - Artem 
 konfliktní situace, komunikace s ubytovanými - Filip  
 web KR, konfera, kuchařka, kolárny - Damian 
 nástěnky, zapisovatel - Verča 
 zájmové a nebytové prostory, kufrárny - Nikoleta 

 
Další mimořádné zasedání se bude konat v pátek 15.11. 2019 v 11:00 v místnosti Kolejní 
Rady tentokrát již s vedením koleje. 


