
Zápis ze zasedání KR dne 28. 5. 2018

Místo konání: místnost KR
Zapsal: Viktor Němeček
Přítomni: Matej Lieskovský (ML), Viktor Němeček (VN), Petr Vincena (PV), Jan Gocník (JG),
František Zajíc (FZ)
Hosté: František Illich (FI), Jana Provazníková (JP), Ondřej Mička (OM)
Omluveni:
Zasedání bylo zahájeno v 9:15.

Schválení programu

KR se jednomyslně shodla na následujícím programu:

1. Informace z Grémia
2. Stavba
3. Zámluvy pokojů
4. Kufrárny
5. Přeprogramování výtahu
6. Clavinova
7. Výdejní bod
8. Různé

1 Informace z Grémia

Z čtvrteční schůze Grémia předsedů kolejních rad vyplynulo několik informací:

� Kolej nadále nepřijímá doporučené dopisy, balíky, které se nevejdou do schránek a balíky, které
při převzetí vyžadují podpis. Důvodem pro to je, že KaM nadále odmítá za tyto věci přebírat
zodpovědnost, případně k přebírání této zodpovědnosti nutit vrátné, kteří na většině kolejí
řeší poštu, nebo v našem případě hospodyně. Jako možnost ředitelství vidí instalaci větších,
potenciálně zamykatelných schránek.

� Ing. Jiří Macoun (Ředitel Kolejí a menz) vyslovil určité pochyby o tom, jak reálné je otevření
menzy už na začátku října. Se stavbou prý byla dohoda, že veškerá technika může zůstat
v menze, že se jí nic nestane. V souvislosti se stavbou způsobenými komplikaci pan ředitel
však předpokládá, že technika hlavně vlivem prachu a vlhka bude potřebovat rozsáhlé opravy,
nevylučuje též potřebu z důvodu hygienických předpisů pokládat novou podlahu.

� Na vchod do koleje bude i přes naše protesty instalována kamera. Tato nebude používána ke
kontrole toho, koho si kdo na svůj pokoj vodí, krom případů, kdy takovou kontrolu nařídí
policie ČR.

� V plánu na následujících 5 let je na všech kolejích postupně zrušit vrátnice a služby vrátných
nahradit elektronickými systémy.

JP na tyto informace reaguje tvrzením, že obzvláště druhý a čtvrtý bod jsou pro ni novinka.
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2 Stavba

Na ploše již nastala 2. fáze stavby. V rámci této fáze bude ještě zabráno parkoviště u míst, kde byly
dříve kontejnery. Jakmile nastane třetí fáze, bude pravděpodobně stržen strop většiny suterénních
místností. Z tohoto důvodu bude pravděpodobně v létě a na podzim mimo provoz aerobiková místnost
a velká klubovna. Pravděpodobně se omezení nevyhne ani malé klubovně, kde bude přes léto nejspíš
zřízen provizorní sklad prádla. Počítá se s tím, že přes léto bude mimo provoz též chodba spojující
pod zemí budovy. Je možné, že v době červnového hromadného odstěhování ještě bude příjezd auty
ke koleji možný, v době zářijového nastěhovávání rozhodně ne.
Etapa B1, v níž má proběhnout úprava plochy kolem koleje, jmenovitě výstavba hřiště směrem na

Kuchyňku, je zatím brzděna tím, že stále neproběhl převod pozemků od státu na univerzitu. Počítalo
se, že touto dobou již budou dávno bezúplatně převedené, což se nestalo, a už se ani nepočítá s tím,
že by převod opravdu proběhl bezúplatně. Do té doby není možné vypsat výběrové řízení.

3 Zámluvy pokojů

Zámluvy pokojů letos probíhají přes ubytovací kancelář. Má-li někdo zájem o konkrétní pokoj, musí si
ho v ubytovací kanceláři zamluvit. Tuto zámluvu je možné udělat osobně, telefonicky nebo e-mailem,
není však možné poslat za sebe někoho jiného. Tj. chtějí-li 4 lidé bydlet spolu, musí to ubytovací
kanceláři oznámit každý z nich. Primární práva fungují jako vždy, sekundární ani žádná další práva
nefungují, kdo dřív přijde, ten dřív bydlí.
Budou zavedeny nové jednolůžkové pokoje, nově bude jednolůžkové celé páté, šesté a sedmé patro

budovy A. Nebude však nadále možné platit si pro sebe celý dvojlůžkový pokoj (resp. bude, ale za
plnou cenu obou lůžek).

4 Kufrárny

Kufrárny budou jako vždy, první z nich otevře v nejbližší době OM. JG je v této souvislosti požádán
o aktualizaci webových stránek, na kterých jsou prý ještě stále informace z minulého roku.

5 Přeprogramování výtahu

KR opět žádá o přeprogramování výtahu a opět vysvětluje, co přesně na něm chce změnit. FI a JP
se na požadavky tváří skepticky. Ke konci zasedání přišel KR navštívit technik, který přišel řečený
výtah právě opravovat. KR vysvětlila technikovi své požadavky. Technik odpovídá, že jediná věc,
co nyní lze dělat, je nastavit výtah, aby zastavoval ve všech patrech bez ohledu na směr pohybu.
Tuto možnost KR odmítá. Složitější nastavení by bylo možné pouze spolu se změnou software. KR
se ptá, zda by bylo možné tuto změnu zařídit, na což technik odpovídá, že ano a že naši žádost předá
nadřízenému.

6 Clavinova

S clavinovou se počítá, JP však namítá, že je možné, že i do klavírní místnosti bude v souvislosti se
stavbou pršet. ML odpovídá, že to nevidí jako pravděpodobné, vzhledem k tomu, že klavírní místnost
je přímo pod budovou B. JP odpovídá, že tedy clavinovu pořídí.

1Neplést s fází 2, fáze se týkají pouze úpravy asfaltové plochy.

2



7 Výdejní bod

KR žádá JP, aby ji předala kontakt na provozovatele obchůdku. Chtěla by totiž jako alespoň nějaké
řešení současného problému s poštou zkusit přesvědčit provozovatele obchůdku, aby zavedl výdejní
bod zásilkovny či nějaké podobné služby. KR též žádá JP, zda by mohla obchůdku nabídnout nějakého
zaměstnance koleje na pomoc při úklidu zadního schodiště2, které by obchůdek mohl používat jako
sklad na řečené balíky. JP s poskytnutím kontaktu nevidí problém.

8 Různé

� JP informuje, že již požádala o nabídku na nový koberec do labu, a ten by tak již v horizontu
měsíce měl být vyměněn.

� ML připomíná potřebu vytisknout před hromadnými nástupy opět kolejní kuchařku.

� PV se s ubytovanými podělil o pozorování, že zmáčkneme-li obě tlačítka na fontáně, voda
sice teče jemně perlivá, zato však dvojnásobnou rychlostí. FZ podotýká, že tento trik funguje
zejména na budově B, na budově A není zrychlení ani zdaleka takové.

Zasedání bylo ukončeno v 10:15.

2Za obchůdkem se nachází alternativní schodiště do suterénu, které bylo ale když ho KR naposledy, tj. cca před
rokem, viděla, zasypáno sutí, rozbitým sklem a jiným odpadem.
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