Zápis z jedania kolejnej rady zo dňa 1.11.2007
1. Výška kolejného
Cena za ubytovanie bude od 1.1.2008 zvýšená o 4 % v súvislosti so zmenou sadzby DPH z 5
na 9 %.
2. Spôsob úhrady kolejného
V tomto akademickom roku sú možné dva spôsoby úhrady za ubytovacie služby:
a/ platba inkasom
b/ platba v hotovosti u p. Konečnej, platbu je nutné uhradiť do 15. aktuálneho mesiaca.
V prípade nedodržania termínu bude účtovaná pokuta 200 Czk. Výnimkou je obdobie 12 /
2007, zaktoré stačí platbu uhradiť až do 28.12.2007
3. Stavebné práce na dvore
Stavebné povolenie je vydané do 31.12.2007. V tomto termíne skončia aj ruchy, ktoré nám
nedajú spávať. Snažili sme sa dohodnúť s vedúcim stavby, žiaľ, nočný kľud je daný
vyhláškou a platí od 22.00 do 6.00.
4. Nahláste zmeny v ubytovaní a spotrebiče
Upozorňujeme všetkých, že je potrebné nahlásiť presuny ubytovaných študentov a tiež je
potrebné nahlásiť prinesené elektrospotrebiče, ktoré podliehajú platbám (rádio, konvica na
vodu...). Ich kompletný zoznam nájdete v Kolejním řáde, ktorý je k nahliadnutiu u p.
Konečnej. V blízkom období sa uskutoční kontrola elektrospotrebičov. Za neprihlásený
spotrebič je vyrubená pokuta 200 Czk.
5. Triedenie odpadu
S veľkým potešením rozbiehame na koleji separáciu odpadov. Prosíme všetkých, aby
zodpovedne pristupovali k ich triedeniu. V súčastniosti prebieha testovacia prevádzka
systému. V prípade nepriaznivých skúseností (nesprávny odpad v nádobách, nevyužívanie
služby...) bude projekt zastavený.
6. Turniket na prízemí
Keďže oprava našich vchodových dverí je z hľadiska účtovného investícia, podlieha
komplikovanému administratívnemu procesu v kontexte celej JAMU. Nové elektronické
vchodové dvere by mali byť osadené v prvom kvartáli roku 2008.
7. Šetrite elektrickú energiu
Aj napriek zvýšovaniu cien energií zatiaľ nedochádza k zvýšeniu kolejného. Aby sme tento
stav mohli udržať čo najdlhšie, apelujeme na rozumné využívanie elektrickej energie.
Najčastejšími nedostatkami sú svetlo v kuchynke po jej opustení, zapnuté počítače a svetlo na
izbe v neprítomnosti...
8. Členstvo v kolejnej rade
Ak máte chuť stať sa členom kolejnej rady, prihláste sa na nižšie uvedených kontaktoch.
Očakávame každého, kto má chuť aktívne sa zaujímať o dianie na koleji.
Kontakty na kolejnú radu: schrnánka KR na prízemí, adresa kra@seznam.cz
Gabo Rovňák, izba 709

Ondrej Kratochvíl, izba 604

