
Zasedání Kolejní Rady dne 8. 1. 2020 
 
Kde: prostor labu/studovny na kolejích 
Přítomni: Veronika Roubínová (VR), Nikoleta Anderlová (NA), Damian Wałoszek (DW), Filip 
Špidla (FŠ), Artem Polezhaev (AP), František Zajíc (FZ) - částečně 
Zapisovatel: Veronika Roubínová 
Zasedání začalo v 19:00.  
 
Program zasedání:  

 zdražování kolejného 
 vyklizení prostorů KR 
 odměny správců koláren 
 schválení seznamu lidí s přístupem do místnosti KR  
 prodej kávy na koleji 

 

Zdražování kolejného 
 Studenti mají možnost se z důvodu zvýšení kolejného odstěhovat bez penalizace.  
 Vymáhat právně nezvyšování kolejného v tomto roce nemá smysl.  
 KR se shodla, že zdražování není férové vůči ubytovaným, ale chápe jeho nutnost.  

 
Vyklizení místnosti Kolejní Rady 

 Je prozatím odloženo na jarní období. Do té doby prosíme korespondenční semináře, aby 
své věci udržovali v pořádku, označené, později nejlépe uložené v krabicích, skříních.   

 KR se shodla, že nejpozdějším termínem vyklizení je 30.6. 2020. 
 
Odměny správcům koláren 

 DW představil návrh na odměny správcům koláren.  
 KR navrhla několik změn - vyplácení odměny až na konci akademického roku, výše 

odměny je 50 Kč za každý měsíc ve funkci. 
 Kolejní Rada vyjadřuje kladné stanovisko k tomuto návrhu. 
 V pátek 10. 1. 2020 bude dále prodiskutován s vedením koleje.  

 
Schválení seznamu lidí s přístupem do KR 

 Předběžným návrhem skupiny lidí s přístupem do místnosti Kolejní Rady je: zástupci 
Kolejní Rady, Tomáš Jindra, Viktor Němeček a František Zajíc. 

 Cílem je kontrola nad pohybem věcí v místnosti KR a možnost dopátrat jednoduše 
zodpovědné osoby / majitele.  

 Zástupci KR projdou se zástupci seminářů místnost Kolejní Rady a zjistí, jaké věci patří 
seminářům. 

 VR zařídí seznam lidí s jednotlivými korespondenčními semináři a tito lidé budou přidáni 
na již existující seznam.  

 
Prodej kávy na koleji  

 Padl návrh od jednoho z ubytovaných na prodej kávy během zkouškového období.  
 KR si myslí, že provozovat to ve veřejných prostorách (studovna atd.) není úplně nejlepší 

nápad, nicméně se shodla na neutrálním stanovisku vůči záměru. 
 

Přílohy k tomuto zápisu: 
 Zápis ze schůzky s vedoucí koleje dne 10. 1. 2019 (strana 2) 
 Předběžné znění návrhu na zavedení finančních příspěvků správcům koláren a kufráren, 

verze 2 (strana 3) 



Zápis ze schůzky s vedoucí koleje dne 10. 1. 2020 

Kde: kancelář vedoucí koleje 
Přítomni: Mgr. Jana Provazníková (JP), Damian Wałoszek 
Schůzka proběhla od 12:00 do 13:20 

Návrh odměn správcům koláren a kufráren 

V prosinci jsem předal JP předběžný návrh na odměňování správců koláren a kufráren, dnes 
jsem odprezentoval a předal upravenou o technické podrobnosti ohledně způsobu a četnosti 
vyplácení odměn. JP to ještě projedná s paní Mgr. Hurdovou z vedení KaM. 

Stavba 

Etapa A: měla být do konce roku, ale není. Práce by se měly dodělávat do 30. 6. a měly by být 
uvnitř budovy + se někdy z jara bude dělat okolí – venkovní práce (oplocení, parkovací místa, 
další práce). 

Potom je etapa B – ta zaobírá technologie potřebné pro objekt, podzemní kontejnery pro odpad, 
parkovací místa v celém areálu/okolí, úpravu pozemků, má být sportoviště pro studenty, něco 
pro odpočinek. Etapa B ještě není poptaná, JP si myslí, že maximálně do konce kalendářního 
roku by měla být hotová. Není ale ještě výběrové řízení, musí se řešit dotace z ministerstva atd., 
takže se celkově neví. 

Menza 

Nejdřívější termín vaření v menze je květen, ale pokud by to nedopadlo, tak by se otevřela 
v září. 

Další prostory 

Prioritou v opravách je sklad prádla. Potom tělocvična a hudební klubovna – ty vyžadují menší 
opravy. A potom velká klubovna – chtělo by to opravit celé – jsou tam trhliny, opadané omítky. 
Termíny JP nedokáže odhadnout. Problémem je nedostatek lidí (přidělených dělníků) i peníze. 

Ostatní 

Chybějící návody u praček – JP dala za úkol hospodyním, je to všude doplněno. +Jsou i návody 
česky i anglicky na vrátnicích. 

Výměna záclon a mytí oken se provádí dle potřeby (většinou jednou ročně), loni se to nedělalo, 
protože z důvodu stavebních prací to nemělo smysl 

Rozhlasy se řeší – je tam problém, protože to na některých patrech nefunguje (mimochodem 
rozhlas je na chodbách, ne na pokoji), tam kde to nefunguje, mají poptanou servisní firmu. Řeší 
se, aby evakuační poplach byl dvojjazyčný. 

Informace ohledně přestavbách koupelny – většinou havárie, zkouší se to řešit osobně s obyvateli 
dané buňky, případně papírek. Avšak informování všech sousedních buněk by znamenalo hodně 
práce navíc 

Požádal jsem JP o zaslání požárního řádu, abychom to mohli vyvěsit na stránky Kolejní Rady. 

Informace pro studenty: 

Dneska se uzavřel vchod před výtahy, a funguje krajní vchod. 

Když si někdo volá záchranku, tak je potřeba dát info na vrátnici, kam mají jít. 

Důrazně upozorňujeme studenty, aby zamykali, i když spí. 



Předběžné znění návrhu na zavedení finančních příspěvků správcům 

koláren a kufráren, verze 2 

Na kolejí fungují kolárny a přes léto kufrárny, což jsou místnosti, které fungují ve prospěch 

ubytovaných na koleji, ale jejich správcům z jejich provozování neplynou žádné benefity, jenom 

starosti a zodpovědnost. 

Proto na základě usnesení 2015/1, konkrétně: 

„Část ze zisku z reklamy (alespoň 200.000 Kč ročně) bude využita v koleji 17. listopadu. Způsob 

využití určí kolejní rada po dohodě s vedoucí koleje.“ 

navrhuji z části těchto peněz vyplácet správcům těchto místností odměny/motivační příspěvky. 

 Vyplácelo by se koncem akademického roku: 

-správcům koláren 50Kč za každý započatý měsíc jejich správcovství v daném akademickém 

roce (včetně měsíce září), tzn. např. pokud by správce uzavřel smlouvu o správcovství kolárny v lednu 

2020, pak by 30. září 2020 dostal 9 * 50Kč = 450Kč 

-správcům kufráren 600Kč jednorázově (čili po létě, během kterého byla osoba správcem 

kufrárny) 

Pokud bude správce kolárny či kufrárny výrazně zanedbávat své povinnosti, může KR 

rozhodnout o předčasném ukončení smlouvy o správcovství dotyčné/ho bez nároku na ještě 

nevyplacené odměny. 

Pokud by se správce kolárny rozhodnul dobrovolně ukončit svoje správcovství před koncem 

daného akademického roku, pak by se mu vyplatila odměna dnem ukončení správcovství, a to ve výši 

50Kč za každý ukončený měsíc správcovství v daném akademickém roce. 

 Tento návrh nabývá účinnosti dnem schválení tohoto návrhu. 

 

Poznámky: 

 Schválení tohoto návrhu pravděpodobně vyžaduje aktualizaci smluv o správcovství kolárny a 

správcovství kufrárny. 

 Na koleji je 13 koláren a přes léto fungují 2 kufrárny, proto náklady plynoucí z tohoto návrhu 

budou činit nejvýše 9000Kč ročně. 


