Zápis ze zasedání Kolejní rady
z 27. února 2013

Zasedání se konalo v koleji Jednota (101) od 13.05 hod.
Zasedání svolal a řídil Martin Šeremeta

Přítomní členové KR: Martin Šeremeta, Vojtěch Fidler, Václav Šochman, Jakub Miletín
Omluven: J. Šírek
Přítomní hosté:
Alena Mikušová – vedoucí 1. správy Kolejí a menz UK, Zdena Sixtová – vedoucí koleje Jednota
Kateřina Dudrová, Marta Krásová, Veronika Kuliková, Milan Pšenička, Richard Linhart

Program:

1) Letní ubytování na 1. a 2. patře
2) Internetová síť – wifi
3) Knihovna v místnosti 101

Ad 1)
Kolejní rada koleje Jednota požádala vedení koleje o možnost zůstat na letním ubytování na svých
pokojích, a to pro studenty z 1. a 2. patra. 1. a 2. patro je však v průběhu léta dlouhodobě pronajato
soukromému subjektu na základě smlouvy o pronájmu uzavřené na dva roky. Paní Mikušová
připomněla, že studenti byli upozorněni na fakt, že na 1. a 2. patře nelze bydlet v letních měsících.
Studentům bylo umožněno uzavřít celoroční smlouvu na 1. a 2. patře na základě výjimky pro tuto
kolej po podpisu souhlasu se stěhováním na letní ubytování, k čemuž se však všichni z těchto
studentů dobrovolně nezavázali. Petice s podpisy posbíranými mezi studenty z 1. a 2. patra (o zájmu
nestěhování se ze svých pokojů v průběhu letního ubytování) nebyla akceptována ze strany vedoucí
koleje jako relevantní argument pro jejich setrvání na dosavadních pokojích.
Návrh, který počítá s umístěním hostů hostelu na 3. patře (jako kompenzace za zabrané pokoje na 1.
a 2. patře), nebyl odsouhlasen většinou KR (přičemž o tomto návrhu se dnes nehlasovalo) a
nesouhlasí s ním vedoucí koleje ani vedoucí 1. správy. Předseda KR požádá ředitele KaM o pozměnění
smlouvy o pronájmu 1. a 2. patra dodatkem ve smyslu vyčlenění 4-5 pokojů, jež jsou z větší části
obydleny studenty s celoroční smlouvou (tj. pokoje č. 99, 113, 201 a 219 + event. 129) a výsledek

vyřízení žádosti dá neprodleně na vědomí členům kolejní rady koleje Jednota. V případě uzavírání
dlouhodobých ubytovacích smluv nebude brán žádný zřetel na dodatky ubytovacích smluv uzavřené
po termínu konání tohoto zasedání kolejní rady. KR souhlasí s tím, aby se umožnilo studentům
s uzavřenou dlouhodobou ubytovací smlouvou při letním ubytování ve výše zmíněných pokojích
zůstat, nebo se na ně sestěhovat.

Ad 2)
KR požádala o zavedení wifi sítě v koleji Jednota. Paní Mikušová požádala KR o odhad ceny projektu.
Bude projednáno na příštím zasedání.

Ad 3)
KR požádala vedení koleje o pořízení knihovničky do místnosti 101. Tato bude sloužit k odkládání již
nepotřebných knih (nejen učebnic), aby byly k dispozici studentům, kteří je mohou dále využít.

Zapsal: Martin Šeremeta

