
 

 

 

 
 

Zápis ze zasedání Kolejní Rady ze dne 24.4.2012 
 

 

Přítomni za KR: 

Václav Navrátil, Martin Kubeček – zapisovatel, Bc. Daniel Pech, Magdalena Píchová,  

Jakub Weber - předseda rady, Anna Záveská 

 

Hosté: 

Alena Fléglová 

 

 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Představení Kolejní rady 

3. Vystoupení vedení kolejí 

- Ing. Horák náhle zemřel 

- všechny rozjednané plány schválené Ing. Horákem je nutné projednat znovu 

- do 31.12.2012 je vedením Koleje Na Kotli pověřena Alena Fléglová 

- Ing. Bém odvolán z postu ředitele 

- všechny větší plány vedení kolejí se budou probírat s Kolejní radou 

- provádění revizí - o prázdninách revize zásuvek 

- nutnost havarijní opravy vaniček ve sprchových koutech 

- letos už se další opravy vaniček z důvodu nedostatku financí provádět nebudou 

- proběhly opravy záchodů - z důvodu šetření vody byly nainstalovány uzávěry vody 

- studenti mají vysokou spotřebu vody - nutnost snížit 

- vylepšení senzorů u pisoárů - snížení spotřeby vody 

- vedení kolejí přemýšlelo o omezovačích výdeje vody ve sprchách - po důkladném zvážení s 

Kolejní radou návrh zamítnut 

- apelace na studenty, aby neníčili kolejní zařízení - pokud student něco poškodí, měl by se 

přiznat, v opačném případě škodu zaplatí celé patro 

- pokud se sníží výdaje na věci poškozené studenty bude v rozpočtu více peněz na opravy a 

jiné užitečné věci  

- krádeže a poškozování hasících přístrojů - vedení kolejí vydalo za opravy 26 000 Kč, které 

by mohly být použity na užitečnější věci 

- jen náplň jednoho hasícího přístroje stojí cca 500 Kč 

- končí úhrada škody při krádeži kola - vedení v Praze zrušilo pojištění  

- zrušení pojištění objektů 

- vedení v Praze uvažuje nad kamerovým systémem na kolejích - zatím ve stádiu testování v 

Praze, možná aplikace i u nás 

- kamery by byly umístěny jen ve společných prostorách kolejí 

- zvažuje se nainstalování vstupního zařízení na kartu ISIC u vstupů na bloky 

 

 

 



4. Rozpočet 7. Správy KaM v HK 

- Kolejní rada byla informována o rozpočtu 

- rozpočet není vysoký, nutnost provádění revizí 

- jsou peníze jen na nutné opravy, komplexní opravy na celých kolejích zatím nejsou možné 

 

5. Kolárny - současný stav 

- velký nepořádek a to nejen z důvodu nedostatku prostoru 

- nevhodné chování některých studentů 

- vybudování další menší kolárny na bloku A1 

- oprava velké kolárny - návrh KR na vyklizení celé kolárny a renovace (hlavně závěsných 

háků) 

- možné osazení kolárny mříží (podobný typ jako u podchodu kolejí) 

- přes léto se pravděpodobně stihnou všechny nutné opravy a na podzim se vytvoří řád 

používání koláren 

 

6. Výtahy  

- na blocích A3 a A1 budou probíhat opravy výtahů 

- A2 již opraveno 

- výtahy jsou obecně poruchové, s tím se nedá nic dělat 

 

7. Internet 

- vše má na starost pan Mašín 

- hlavní problém je v zastaralém systému a v ignoraci pana Mašína 

- celá záležitost připojení na internet se projedná s panem Mašínem a pokud s ním nebude 

rozumná řeč, věc se projedná s vedením Lékařské fakulty 

 

8. Recepce 

- problematická recepční - vedení o problému ví a záležitost už s recepční řešilo 

 

9. Menza 

- nízká kvalita a vysoká cena jídel 

- problémem je fakt, že nákup veškerých surovin má na starosti vedení v Praze 

- kvalita jídel je pořád lepší než v Praze 

- není v silách vedení Koleje Na Kotli aby došlo ke zlepšení stavu 

 

10. Různé 

- návrh na prodloužení otevírací doby ATP baru do 01:00 

- hlasování Kolejní rady - 5 hlasů pro, 1 hlas proti 

- na zkušební dobu do konce měsíce května bude ATP bar otevřen až do 01:00 

- pokud nastanou jakékoliv problémy bude otevírací doba opět do 00:00 

 

- plánuje se otevření biliáru - plánovaná cena 30 Kč/hod 

- vypůjčení na recepci 

 

Zapsal: Martin Kubeček 

 

Ověřil: Jakub Weber 


