
Zápis z mimořádného zasedání KR Jednota dne 12. 10. 2016  
 

Přítomní členové KR: Tomáš Mužík, Jiří Rys, Václav Šafra 
Nepřítomní členové KR:  Marcel Hrošovský (omluven),  Šárka Sejčková (omluvena) 
Přítomní hosté: Eva Tichá, Šimon Repko , Jan Macháč, Tomáš Novotný 
Zapisovatel: Václav Šafra 
 
Program 
 
1. řešení stížnosti na rušení nočního klidu během probíhající IES party 
2. investiční plány na koleji 
3. topení na koleji 
4. údržba a úklid na koleji 
5. rekonstrukce sousedního objektu Opletalova  č.p. 40  
6. různé   
 
Zápis z jednání: 
 
Ad 1.  

Přečetli se stížnosti studentů na rušení nočního klidu. Vyjádřil se organizátor akce a shledalo se, že 

nedošlo k nadměrnému rušení, proto nebude daná věc řešena kázeňsky. Dojde však k přijetí dalšího 

opatření k omezení případů rušení nočního klidu. Paní vedoucí instruuje vrátné, aby v nočních 

hodinách kontrolovaly větší akce studentů na dvorku koleje a  v případě hluku je vyzve, aby se ztišili, 

popřípadě je pošle do Snídárny. V případě dalších excesů se doporučuje stěžovatelům v okamžiku 

rušení zajít na vrátnici a vrátnou na takovéto případy upozornit. Zároveň vedoucí koleje navrhuje 

případné přestěhování stěžovatelů do jiné části koleje, a to v případě že seženou místo sebe náhradu.  

Ad 2.  

Kolárna - je již ve výrobě, provádějí se antikorozní opatření. Do cca 10-14 dnů bude smontována na 

zadním dvoře.  

Zrcadla v koupelnách se v tomto roce již z finančních důvodů měnit nebudou, ale vedoucí se výměnu 

pokusí prosadit v investičním plánu na příští rok.  

Židle – vedoucí již několikrát žádala na ředitelství o schválení nákupu nových židlí. Z důvodu 

nedostatku financí nebyla žádost schválena.  V současné době je potřeba cca 400 nových židlí. 

Vedoucí opětovně žádá, alespoň o menší počty k doplnění stavu a podnikne další kroky k pozitivnímu 

řešení celého problému.  

Televize – do TV místnosti byla koupena nová televize. Nebyla ještě naistalována z důvodu absence 

údržbáře. V současné době se také řeší zavedení signálu do TV místnosti a v nejbližší době bude nová 

televize namontována.  

Byl také schválen nákup nového gauče do televizní místnosti.  

Do prádelny byla koupena nová pračka a do kuchyně na 1. p mikrovlnka.  



Zároveň se vedoucí koleje dotázala KR na stav koleje, zejména co se týče potřebných oprav a nákupů 

na kolej. KR přislíbila své vyjádření. V plánu na příští rok je zatím rekonstrukce sociálek a zázemí u 

tělocvičny, přestavba prádelny a vybudování sušárny. 

Ad 3.  

V souvislosti se zahájením topné sezony byly na koleji zaznamenány poruchy na ústředním topení. 

Pravděpodobně se jednalo o závadu v kotelně, nebo závadu, která byla způsobena výměnou 

radiátoru v červnu tohoto roku. Vedoucí koleje proto zajistila technika, který provedl kontrolu a 

zajistil opatření k odstranění závady. K dnešnímu dni již většina radiátorů funguje, KR však zjistí od 

studentů, zda byl již problém odstraněn na celé koleji. Pokud topení nadále někde nefunguje, KR 

vyzve studenty, aby závadu nahlásili na vrátnici koleje.  

Ad 4. 

Z důvodu nemoci současného údržbáře byla kolej cca měsíc bez údržbáře. Vedoucí koleje již zajistila 

stálý záskok.  

Úklid – 3., 4. patro. Paní uklízečka byla upozorněna na špatný úklid. Pokud nedojde ke zlepšení, 

nebude jí prodloužena smlouva a od nového roku bude nová uklízečka.  

Úklid dvorku – má na starost pan údržbář, ale studenti by měli uklidit odpad po sobě sami.  

Ad 5.  

Na podnět p. Staňka KR řešila situaci ohledně změny vlastníka sousední nemovitosti – Opletalova č.p. 

40, a to obavy z případné rekonstrukce. Paní vedoucí předala stížnost provozní KAMu pí. Hurdové. 

Majetkové záležitosti řeší technický útvar KAMu, kterému bude stížnost předána. Vedoucí může řešit 

pouze dílčí stížnosti na případný provoz rekonstrukce. Problém se bude řešit ve spolupráci 

s ředitelstvím KAM.  

 Ad 6.  

Vybavení posilovny – KR má možnost dát vedoucí návrhy na nákup nového vybavení do posilovny. 

V přiměřené lhůtě tak učiní. V posilovně je potřeba pořídit např. novou posilovací věž.  

Několik studentů hlásilo zvýšený výskyt vos na 4. patře. KR to nahlásila vedoucí koleje a mělo by se 

provést opatření k zjištění případného vosího hnízda pod střechou.  

Po stížnosti pí. uklízečky KR informuje studenty, aby nezvraceli z oken.  

Na KR se opět obrátil spolek VSK Humanita s žádostí o poskytnutí tělocvičny. Budou odkázáni na 

KAM, aby uzavřeli klasickou smlouvu o pronájmu.  

Aktuální rozpis tělocvičny ještě není k dispozici, vedoucí kolejí ho zašle KR až bude finální. 

28. 9. 2016 nebyla, z důvodu absence údržbáře, na koleji vyvěšena státní vlajka a někdo podal 

stížnost ředitelství KAM. Po projednání stížnosti ředitel konstatoval, že KAM není státní institucí, 

proto nemá povinnost vyvěšovat vlajky.  



Na podnět studentů bylo KR navrhnuto, aby se doplňovalo mýdlo do zásobníků v umývárnách koleje.  

Vedoucí souhlasila s tím, že na zkoušku bude dočasně mýdlo doplňováno. Během této doby se zjistí 

aktuální spotřeba, náklady a chování studentů. Pokud nebude zjištěn žádný závažný problém, 

s doplňováním mýdla se bude pokračovat. 

 


