
Z{pis ze zased{ní KR dne 9. června 2010 

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

Hosté: Věra Kronusov{ (vedoucí koleje 17. listopadu a 5. spr{vy KaM), 

Tomas Jeziorský, Petr Mor{vek, Libor Peltan 

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

1. Letní kapacity pro hotelové hosty 

VK informovala o vyhrazení prvních 5 pater obou budov pro hotelové ubytov{ní o letních 

pr{zdnin{ch 2010.  Ubytovaní v 6. patře a výše se tedy nemusejí na léto stěhovat do vyšších pater. 

Avšak pro buňky, které jsou přes léto obsazeny méně než 3 lidmi, existuje šance, že budou 

sestěhov{ny k dalším podobně obsazeným buňk{m tak, aby bylo optim{lně využito ubytovacích 

kapacit. Je napl{nov{no celkem 28 buněk vymalovat, či rekonstruovat. 

2. Mefisto   

VK byla upozorněna PM na neopr{vněné zařazení ubytovaných mezi dlužníky už ve chvíli, kdy 

je ubytovaným systémem Mefisto vyps{na platba. Toto zařazení pak znemožňovalo uzavření 

ubytovací smlouvy (podle čl. 4 Opatření ředitele č. 2/2010). VK slíbila prošetření této z{ležitosti. 

KR otevře tuto ot{zku na nadch{zejícím grémiu předsedů KR, kde se také bude dotazovat na 

důvod nutnosti platby předem dosahující v některých případech až výše čtvrtletní platby za 

ubytov{ní (na ž{dost PM). 

3. Telefonní seznamy  

Na konci května byly zavedeny zkr{cené volby (aliasy) ke st{vajícím kolejním telefonním číslům. 

KR vytvořila telefonní seznamy aktualizované o popis telefonov{ní pomocí zkr{cené volby a 

navrhla VK vytištění těchto telefonních seznamů pro každou buňku. N{sledn{ diskuse možností 

distribuce telefonních seznamů skončila dohodou o umístění vytištěných seznamů nejprve na 

vr{tnicích A i B k rozebr{ní studenty a později umisťov{ním seznamů na buňky přímo 

zaměstnanci KaM při inventarizaci majetku, kter{ se oček{v{ v srpnu. 

4. Klavír 

VK nechala ke st{vající cenové nabídce na rekonstrukci klavíru (okolo 15.000 Kč) zpracovat další 

dvě cenové nabídky. Ty vyčíslily opravu na srovnatelnou č{stku. VK předložila n{vrhy na tuto 

n{kladnou opravu vedení, na jehož rozhodnutí se nyní ček{. 

5. Vlastní židle  

KR předala VK ž{dost ubytovaných o možnost vr{tit kolejní židle do skladu v případě přinesení 

židle na kolej. VK probere s pí. Bozsiokovou možnost uložení židlí ve skladových prostor{ch 

koleje. Pokud tomu nebude nic br{nit, provede se uskladnění hromadně v červenci. VK bude 

o možnostech informovat KR. 

6. Nové pračky 

KR navrhne a emailem pí. vedoucí zašle n{sledující kritéria pro budoucí výběr praček 

nakupovaných na koleji: pračka vybavena (nejlépe digit{lním) ukazatelem zbývající doby praní, 

existence kr{tkého programu na běžné pr{dlo a energetick{ třída A+. Kritéria vzešla z diskuse na 

fóru a sledov{ní oblíbenosti praček. VK informovala přítomné, že pračky jsou vybír{ny také 

s ohledem na častou nutnost jejich servisních oprav, které vych{zí výrazně výhodněji, když 

mohou být provedeny jedním technikem v r{mci jedné n{vštěvy nar{z. 

7. Opravy  

KR tlumočila VK ž{dost ubytovaných určenou technikům prov{dějící opravy, stran dodržov{ní 

zaklep{ní při vstupu do buňky. A to jak při vstupu hlavními dveřmi, tak při vstupu přes 



kuchyňku. KR vyj{dřila poděkov{ni VK za vstřícný přístup při řešení stížností vznesených 

k postupu předchozích kontrol technického stavu vybavení pokojů. 

8. Úklid kol{ren 

OS sezn{mil přítomné s průběhem úklidu kol{ren. Kromě kol{ren A14 a A16 je již všude 

evidence v poř{dku. Ve sběrné kol{rně jsou nyní nahromaděny předměty, které neměly 

v kol{rn{ch co dělat (televize, 2x mikrovlnka, koberce, …) a d{le tři bezprizorní kola. OS 

vhodným způsobem uveřejní popis kol na webu KR za účelem dohled{ní majitele. Ostatní věci 

budou nabídnuty do veřejné dražby. 

9. Přistýlky 

V samotném z{věru byl položen dotaz na důvod zrušení přistýlek – bude probr{no na příštím 

zased{ní. 


