Zasedání KR Švehlova, 31.1.2017, Studentský klub

Kolejní rada Koleje Švehlova

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Datum a čas konání: 31. leden 2017, 18.00 hodin
Místo konání:

Kolej Švehlova

Přítomní členové:

Jan Kukla (předseda), Alena Plevová, Karol Palatinus, Vlastimil Nesnídal

Hosté:

Žaneta Horská, Vladislav Schwarz, Kristina Krošláková, Veronika Živná, Pavel
Sojka

Program zasedání:

1. Volba předsedy
2. Studentský klub
3. Kryt civilní obrany
4. Sanitární den – kola
5. Vstup do koleje na čip
6. Knihovna
7. Vyjádření KR k rekonstrukcím
8. Fotokomora
9. Různé

Zapisovatel:

Jan Kukla

Průběh Zasedání:
J. Kukla předložil program zasedání. Návrh programu zasedání byl schválen všemi přítomnými členy.
1. Volba předsedy
J.Kukla na zasedání rezignoval na funkci předsedy tak, jak oznámil na předešlém zasedání Kolejní
rady. V.Nesnídal navrhl na post předsedy A.Plevovou a na post místopředsedy D.Škrabala. Přítomní
členové Kolejní rady souhlasili s návrhem V.Nesnídala. Proběhla tajná volba, ve které získala
A.Plevová 4 hlasy a D.Škrabal taktéž 4 hlasy. Gratulujeme ke zvolení.
2. Studentský klub
J.Kukla informoval Kolejní radu a přítomné o historii klubu a o jeho fungování. V rámci historie zmínil
získání prostor tehdejší předsedkyní Simonou Markovou, přibližně 5-6 let zpátky. Poté co klub
převzala další Kolejní rada, byl správcem jmenován p.Benda, který ale klub používal k soukromým
účelům a následně byl klub uzavřen. Klub byl poté dáván J.Kuklou, V.Nesnídalem a D.Škrabalem
dohromady. Vymaloval se a uklidil. K dispozici tedy byly vymalované prostory. Další Kolejní rada
schválila novým správcem Janu Fléglovou, která k sobě přibrala Jakuba Žďárského a Ondřeje Michela.
Dostali k dispozici prostor klubu, aby jej připravili, aby jej vybavili a případně sepsali i pravidla jeho
fungování. J.Kukla ani nikdo jiný z KR se jim do toho nepletl a nechal jim tak volnou ruku. Podmínkou
bylo, že zde není možné provádět akce dříve, než bude klub schválen Kolejní radou a vedoucí koleje.
J.Kukla ukázal, o co se přičinil O.Michel. Jednalo se o poličky, stolečky a odkladiště na nápoje pod
oknem. Nicméně v průběhu roku nepřicházel žádný další impuls ze strany správců, že by úpravy klubu
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finišovaly. Nezaslali ani návrh řádu fungování. Naopak začali prosakovat informace, že klub už
regulérně funguje a pořádají se zde akce, i když prostor nebyl schválen. Nicméně Kolejní rada stále
čekala na správce klubu. Mezitím J.Fléglovala odjela pryč a správa zůstala na O.Michelovi, což Kolejní
rada nevěděla. Vedoucí koleje p.Benákovou začalo zajímat, jak to vypadá dole v klubu. Provedla se
kontrola prostor, při kterých bylo zjištěno poškození majetku KaM, respektive byl na klub na několika
místech posprejován. Zároveň se prostoru klubu téměř všude vyskytovali nedopalky od cigaret a
značné množství odpadu po konzumaci alkoholu, kterou určitě nezvládli při úpravách udělat správci.
V klubu byli cítit, že se zde aktivně kouřilo. Vedoucí koleje bylo jasné, že se klub používá, i když
nedošlo k její strany ke schválení. Následně byl klub uzavřen. J.Kukla se snažil poté dojednat převzetí
klubu pod Kolejní radu, ale zde už vedoucí koleje sdělila, že klub ji pouze přidělává starost a nemá
zájem se na tom nadále podílet. Spolu s tím sdělila, že pokud je zde iniciativa klub provozovat, je
třeba se obrátit přímo na ředitelství KaM a s nimi dojednat podmínky.
J.Kukla tedy vyjednal prostor klubu od ředitelství KaM. Zajistil znova barvu na vymalování a vymaloval
poškozené stěny, zajistil hasicí přístroj, aby klub splňoval základní požární předpisy. Zajistil
elektrikáře, se kterým se vybudovala kuchyňka. A.Plevová začala malovat na stěnu barvou mapu
Žižkova, tak jak byla v hrubém nástinu předkreslena tužkou. A znova se klub uklidil. Pořídily se
základní chemické prostředky, mopy na vytírání, vybavili se záchody atd.
K.Palatinus znova připomněl, že s vedením klubu již vedoucí koleje nemá nic společného a je tedy
zbytečné s ní cokoliv ohledně klubu řešit. J.Kukla k tomu řekl, že ohledně klubu je možné se ptát buď
přímo jeho anebo A.Plevové, V.Nesnídala či D.Škrabala.
J.Kukla dále sdělil, že před Vánoci se spustil zkušební provoz, kdy celkem proběhly 3 akce s účastí
dohromady do 60 lidí. Každý, kdo akci pořádal, musel podepsat prohlášení uživatele klubovny. J.Kukla
všechny přítomné na zasedání seznámil s prohlášením. Dále zdůraznil, že prostor klubovny je
prostorem koleje a je tedy zcela nekuřácký. Kouřit se musí chodit na prostřední schodiště.
Nastínil, jakým způsobem se klub předává. Klíče nebudou na vrátnici, ale budou u správce. Správce
kontroluje v jakém stavu je klub po skončení akce a zda byl náležitě uklizen.
3. Kryt civilní obrany
V.Nesnídal navrhl, aby se znova zorganizovala prohlídka protiatomového krytu, který je součástí
koleje. Vchod do krytu z koleje Švehlovy byl uzavřen, ale v minulém roce byl na žádost zpřístupněn
vedoucí koleje v rámci dvou prohlídek. V.Nesnídal by chtěl i v letošním roce zorganizovat prohlídky.
J.Kukla navrhl pověřit V.Nesnídala zajištěním této prohlídky. KR se na pověření V.Nesnídala
jednomyslně shodla.
Usnesení 1/2017
Kolejní rada pověřuje V.Nesnídala organizací prohlídky krytu civilní obrany pro obyvatele koleje.
Hlasování: 4-0-0 (pro-proti-zdržel se)
K.Palatinus opustil zasedání.
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4. Sanitární den – kola
J.Kukla sdělil, že vedoucí koleje by ráda kola, která se nacházení pod schodištěm odstranila, jelikož se
tam vyskytují i kola, která pouze zabírají místo. J.Kukla navrhl termín konec února. KR se shodla na
termínu 28. února 2017 (úterý). Po tomto dni budou veškerá kola, která zůstanou pod schodištěm
zlikvidována.
5. Vstup do koleje na čip
J.Kukla seznámil přítomné s žádostí Grémia předsedů kolejních rad směrem k ředitelství KaM. Kdy by
bylo vhodné, aby se vyměnil vstup na ISIC za čip na klíčích. J.Kukla i GPKR si od toho slibují zrychlení
vstupu do koleje, větší praktičnost (například když se chodí ven běhat, či do studovny, nebo na
vrátnici, tak čip na klíčence je vhodnější). J.Kukla v tuto chvíli čeká na vyjádření ředitelství, jelikož mu
bylo slíbeno, že tento přechod není problematický a může jej KaM zařídit. S tím že čip by nebyl
povinný a kdo by chtěl mít ISIC, mohl by jej stále používat. J.Kukla si od toho slibuje i větší
bezpečnost, kdy otevření dveří na klíčích je rychlejší, než vyndávání ISIC karty z peněženky.
6. Knihovna
V.Nesnídal informoval o novinkách ohledně knihovny. Knihy jsou získávány z centrálního skladu knih
Městské knihovny v Praze, pro které jezdí na okraj Prahy, oblast Ruzyně. Tyto knihy jsou momentálně
uložené v kufrárně. Největším problémem, se kterým se potýkala knihovna, bylo umístění, tedy kde
budou posléze knihy stát. Vzhledem k tomu, že studentský klub má být prioritně pro společenské
oslavy, tak neshledal jako vhodné umístění knihovny právě do prostor klubu. Po diskuzi s vedoucí
koleje bylo navržen prostor v 6. patře staré části koleje, který bylo potřeba dát dohromady. Po další
diskuzi byla zaměstnanci koleje navržena místnost studovny v přízemí, která je vybavena policemi.
V.Nesnídal navrženou místnost navštívil. Jedná se o malou studovnu, kde jsou přibližně 2-3 místa ke
studiu, ale její výhodou je právě světlost a vybavenost policemi, včetně možnosti uzamykaní.
V.Nesnídal a A.Plevová poté prošeli i další studovny na koleji, aby zjistili jejich obsazenost a
využívanost, zda by zrušení malé místnosti bylo problémem. Zjistil, že přeměnou malé místnosti pro
2-3 lidi, nedojde k dramatickému snížení dostupnosti studovny. Naopak otevřením 2 studoven v 5.
patře staré části došlo k navýšení míst a společně se společenskou místností/studovnou Oceán je
k dispozici větší počet míst, než tomu bývalo v minulosti. Vedoucí koleje s návrhem přesunout
knihovnu z 6. patra do přízemí souhlasila.
V.Nesnídal informoval o vytvoření výpůjčního a organizačního řádu. Malá studovna by byla vyklizena
do 16. března, kdy na dveřích bude o této akci oznámení. Knihovna bude bez poplatku.
Usnesení 2/2017
Kolejní rada schvaluje návrh na vytvoření místnosti knihovny z malé studovny v přízemí a schvaluje
navrženého správce knihovny V.Nesnídala.
Hlasování: 3-0-0 (pro-proti-zdržel se)
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7. Vyjádření k rekonstrukcím
J.Kukla uvedl, že Kolejní rada byla požádána o stanovisko ve věci rekonstrukce sociálních zařízení na
staré části koleje 2.-5. patro. Poté by proběhlo výběrové řízení a termín prací byl předběžně
domluven na konec zkouškového, tedy nejdříve od 1.3.2017.
Usnesení 3/2017
Kolejní rada souhlasí (vydává kladné stanovisko) s rekonstrukcí sociálních zařízení na staré části koleje
pro 2. až 5. Patro za předpokladu zahájení prací od 1.3.2017.
Hlasování: 3-0-0 (pro-proti-zdržel se)
8. Fotokomora
A.Plevová informovala o stížnostech na správce fotokomory, kdy dle stížností nedochází
k zapůjčování klíčů správcem T.Dymešem. A.Plevová společně s V.Nesnídalem zašli za správcem
fotokomory a zjišťovali zda je podnět pravdivý. Zjistili, že klíče byly půjčeny slečně, o které se víc
informací nevědělo, což zaskočilo nejen je, ale i zbytek Kolejní rady. V.Nesnídal navrhl, aby došlo
k vytvoření řádu fotokomory a bylo zcela jasné, jak a za jakých podmínek se klíče od fotokomory
půjčují s tím, že je nutné vést i evidenci. J.Kukla souhlasil s tímto návrhem a Kolejní rada se shodla, že
záležitost fotokomory bude řešit V.Nesnídal s A.Plevovou.
9. Různé
a) Rekonstrukce sociálek
V.Živná upozornila na zvýšené množství prachu, který se při rekonstrukci dostával do studentských
pokojů a způsoboval různé zdravotní komplikace. Zároveň tímto požádala Kolejní radu, zda by bylo
možné zajistit menší prašnost například kobercovým závěsem na dveřích. J.Kukla odpověděl, že se
bude kolejní rada snažit, aby byla zajištěna co nejnižší prašnost, které by rád podpořil usnesením,
které bude součástí vyjádření Kolejní rady k rekonstrukci.
Usnesení 4/2017
Kolejní rada apeluje na vedení koleje, respektive na ředitelství KaM, aby se doba potřebná pro
rekonstrukci zbytečně neprotahovala. Zároveň, aby nutilo vysoutěženou firmu snížit prašnost na
staveništích na minimum, například přidáním kobercového závěsu na vstupní dveře, aby se prach co
nejméně dostával do studentských pokojů.
Hlasování: 3-0-0 (pro-proti-zdržel se)
b) Práce uklízeček
V.Živná upozornila na špatnou práci uklízeček na 6. patře, kdy informovala vedení koleje 6. ledna, že
už před Vánočními svátky až do této chvíle, zde nebylo uklizeno. Dále ji velmi pobouřilo, že potkává
zaparkované vozíčky uklízeček po koleji a uklízečka nikde není. A.Plevová potvrdila, že vnímá stejný
trend, kdy uklízečky bývají často ve svých místnostech, aniž by uklízeli na koleji. V.Živná vnímá jako
jediné řešení najmutí externí firmy, která by úklid na koleji řešila. Dále vnímá snahu uklidit vždy jen
část chodby. Jako největší uklízeče sprch, vnímá údržbu, která vyndává vlasy z odpadu, nikoliv
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uklízečky. Na obložení koupelen je patrné, že je dlouho již nikdo nečistil a z ventilace padá prach.
J.Kukla sdělil, že v minulosti zde působila externí agentura a současné uklízečky jsou bývalé
zaměstnankyně agentury. Dále J.Kukla vyzval všechny, aby neřešili problémy až ve chvíli, kdy je
naštvou, ale hned když jej vidí, aby se vyvarovali zbytečným emocím. V.Živná se dotázala, zda by bylo
možné zařídit, aby se odstranil prach ze ventilačních průduchů ve sprchách. J.Kukla odpověděl, že to
problém nebude.
c) Kuchyňky plné špinavého nádobí
V.Živná upozornila na problém, kdy ubytovaní nechávají špinavé nádobí v kuchyňkách a to nejen na
dobu nezbytnou pro úklid, ale mnohem častěji až do doby, kdy obsah nádob plesniví. J.Kukla znova
odpověděl, že je třeba to řešit oznámením, protože pak lze s tímto něco dělat systémově a není
nutné, aby ubytovaní tyto problémy řešili vlastním způsobem. J.Kukla sdělil, že společné prostory
podléhají zásadám samo-úklidu a tedy pokud někdo vidí někoho opakovaně dělat nepořádek ve
společných prostorách je třeba to řešit oznámením, ale ideálně hned od začátku. Ne až po několika
měsících.
d) Výměna ložního prádla
V.Živná informovala, že současný systém výměny prádla na koleji, kdy lidé chodí na vrátnici je
kapacitně nedostačující. Vzhledem k tomu, že ze smlouvy o ubytování vyplývá nárok měnit si 2x
měsíčně ložní prádlo, vnímá tento stav jako alarmující. J.Kukla odpověděl, že problém je řešen už od
první chvíle, kdy vznikl. Stav je takový, že je na koleji podstav zaměstnanců, kteří by tohle mohli dělat.
V případě, že se najmou další vrátní, kteří teď chybí, tak by bylo možné, jednu vrátnou přesunout do
skladu. Situace je však taková, že nově přijati zaměstnanci do týdne končí, ať už ze zdravotních
důvodů nebo z důvodů, že je zde „hodně práce“. A tedy nelze sem někoho alokovat ani z ubytovací
kanceláře a ani vedoucí koleje, zde nemůže být pořád.
e) Pokerový turnaj
P.Sojka se dotázal, jak má postupovat v případě, že by chtěl zorganizovat pokerový turnaj. J.Kukla
odpověděl, že je třeba poslat žádost, ve které je termín konané akce a místo konané akce. Kolejní
rada poté žádost projedná a v případě kladného vyjádření předá vedoucí koleje ke schválení.

Zasedání skončilo v 19:00.
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