Zápis ze zasedání kolejní rady Kajetánka 23. 10. 2013
Zasedání kolejní rady Kajetánka proběhlo 23. 10. 2013 v 15.00 v iRoomu, 7. p. K1A.
Přítomni: Michaela Černá, Martin Čičmanec, Peter Ďurec, Denisa Glacová, Mária Mrázová, Jakub Velkoborský.
Nepřítomen: Karel Havlík (neomluven).
Hosté: Alena Mikušová, Helena Soukupová, Martin Kameník, Marian Nociar, Tomáš Ryza.

Program

4) Noční vstupy

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

V návaznosti na stížnosti mnohých studentů na
sociálních sítích bylo diskutováno noční zamykání
koleje. A. Mikušová informovala, že kolej se v noci
zamyká ve vyšší míře. To bylo vrátným nařízeno po
provedení kontroly jejich práce, za účelem vyhovění
ubytovacímu řádu.

Schválení programu
Schválení zápisů
Výstup na K1
Noční vstupy
Mikrovlnné trouby
Filmový klub
Parapety
Skříňky v kuchyňkách
Seřizování oken
Synchronizace výtahů
Povolení chovu zvířat
Kolárna
Úchyty na balkonech
Nástěnky
Dovybavení posilovny a klubu
Nouzová světla a osvětlení studovny
Kontrola majetku
Studovna K1
Různé

Usnesení: „Kolení rada doporučuje, aby kolej nebyla
v noci zamykána, je-li vrátný přítomen ve vrátnici –
tedy mimo dobu noční obchůzky.“
Schváleno: 6-0-0
Noční obchůzka se koná pravidelně 2:00-2:30.

5) Mikrovlnné trouby
M. Černá navrhla do kuchyněk nakoupit mikrovlnné
trouby.
Usnesní: „Kolejní rada doporučuje vybavení kuchyněk
Kajetánky 1 mikrovlnnými troubami. Nejvhodnější se
jeví co nejlevnější model s digitálním ovládáním, bez
pohyblivých součástí.“

Jednání

Schváleno: 6-0-0

1) Schválení programu

A. Mikušová: Zařadíme do plánu nákupů a oprav.

Navržený program byl schválen hlasováním 6-0.0.

6) Filmový klub

2) Schválení zápisů

O. Bilová chce provozovat filmový klub v iRoomu
a žádá povolení na pravidelné půjčování promítačky.
D. Glacová, zodpovědná za vybavení iRoomu, souhlasí
s pořádáním akcí klubu. A. Mikušová povolí
dlouhodobou zápůjčku promítačky na základě písemné
žádosti.

Zápisy ze zasedání ze dnů 25. 6. 2013 a 25. 7. 2013 byly
schváleny hlasováním 6-0-0.

3) Výstup na K1
M. Nociar prezentoval akci „Výstup na K1“ a požádal
o povolení k jejímu uspořádání.

7) Parapety

Usnesení: „Kolejní rada nemá vůči akci Výstup na K1
žádných námitek.“Schváleno: 6-0-0

D. Glacová informovala, že na renovovaných balkonech
K1 jsou mnohde ostré hrany. Navrhla, aby byly
otupeny. A. Mikušová doporučila individuální řešení,
formou knihy závad.

A. Mikušová s akcí taktéž souhlasila.
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Usnesení: „Kolejní rada doporučuje pokusit se
o synchronizaci výtahů alespoň částečnou modernizací
starých výtahů, například nákupem nové řídící
jednotky, nejlépe tak, aby ta již byla použitelná při
následující celkové výměně výtahu.“

8) Skříňky v kuchyňkách
M. Černá se optala, zda by mohly v kuchyňkách být
uzamykatelné skříňky na kuchyňské vybavení, pro
každý pokoj jedna.
A. Mikušová: Není to problém, do plánu oprav.

Schváleno: 6-0-0

Kolejní rada dodá konkrétní návrhy. Diskutován byl
zejména systém zamykání, nejlepší se zdá připravit
skříňky na montáž vlastních zámečků, zejména kvůli
snížení nákladů na ztrátu klíče od pokoje.

A. Mikušová: Obrátím se na technický útvar.

11)

Povolení chovu zvířat

Usnesení: „Kolejní rada souhlasí se žádostmi o chov
psů od slečen Kozlové a Fořtové.“

9) Seřizování oken
M. Černá doporučila provést seřízení plastových oken,
protože mnohými protahuje.

Schváleno: 6-0-0
Usnesení: „Kolejní rada souhlasí se žádostí o chov
pavouka od Filipa Pajpacha za předpokladu, že doloží
pavoukův původ, neškodnost pro člověka a zajistí
pavouka proti útěku.“

A. Mikušová opět doporučila individuální řešení.
KR by preferovala řešení plošné, ale není zřejmé, jak to
udělat bez nežádoucích vstupů do pokojů. Padl návrh
provést seřízení společně s inventarizací.

Schváleno: 5-0-1

A. Mikušová: Inventarizaci a seřízení oken nelze
stihnout současně.

12)

Došlo ke konsenzu vytvořit webový formulář, kde bude
možné snadno protahující okna nahlásit. Totéž pro
parapety výše, případně pro protákající toalety.
Není zřejmé, zda kolej smí okna, která jsou stále
v záruce, seřizovat sama. A. Mikušová to ověří ve
smlouvě.

10)

Kolárna

Zřízení kolárny vyžaduje nalezení vhodné místnosti,
právní rozbor zodpovědnosti za kolo a nalezení
správce. D. Glacová zjistí, jak kolárny fungují na jiných
kolejích.

13)

Úchyty na balkonech

Pokračování bodu z minula. Kolejní rada stále
doporučuje na balkon namontovat háčky na prádelní
šňůry. Nákup sušáků se zdá jako méně výhodné řešení.

Synchronizace výtahů

M. Kameník znovu otevřel otázku synchronizace
výtahů na K1 – aby při stisknutí tlačítek přijel pouze
jeden z výtahů a druhý zůstal k dispozici pro ostatní.

A. Mikušová vyslovila obavy o estetiku pověšeného
prádla, ale přislíbila oslovit s požadavkem technický
útvar.

Synchronizace není snadno proveditelná, protože
výtahy spolu nejsou kompatibilní.

14)

Nástěnky

Nástěnky u výtahů jsou nepoužitelné, protože jejich
obsah mizí rychleji, než jej lze obnovovat. Došlo ke
shodě nahradit nástěnky uzamykatelnými vitrínami.
Umístění dohodne nástěnkářka D. Glacová.

Řešením by bylo renovovat i druhý výtah. Dle
A. Mikušové to zatím není v plánu.
Do jisté míry by pomohla instalace displejů
informujících, kde se který výtah nachází. A. Mikušová
prozkoumá tuto možnost.

(M. Mrázová se omluvila ze zbytku zasedání.)

15)

Dovybavení posilovny a klubu

A. Mikušová: R. Billich, správce posilovny, psal, že
v posilovně je špatný rotoped a další vybavení.
Navrhuje nákup nového, celkem do 60 tis. Kč.
Současně kolej objednala revizi posilovny, firmou
Houžvička sport servis.

Nejlepší se stále zdá synchronizace, i přes případné
vysoké náklady. Dopad na kvalitu života je značný.

Kolejní rada navrhuje probrat nákup na příštím
zasedání, za účasti správce posilovny.
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A. Mikušová: M. Přikryl, provozovatel boxu, požádal o
koupi boxovacích pytlů, 2 medicinbalů a 6 lapačů na
nácvik úderů, v ceně do 6 tis. Kč.

19)

Osvětlení v pingpongové místnosti
M. Černá: Osvětlení pingpongové místnosti je pro hraní
ping pongu zcela nevyhovující.

Kolejní rada nemá dostatečné informace o fungování
„boxu“. Lze projednat pouze za účasti žadatele.

16)

V rámci prohlídky koleje bude posouzeno, zda nejsou
k dispozici lepší prostory. Případně bude osvícení pro
pingpongovou místnost zařazeno do plánu
rekonstrukce.

Nouzová světla a osvětlení studovny

A. Mikušová: Jako havárie bude provedena výměna
nouzového osvětlení na chodbách. Současná světla
nesvítí. Jedná se o světla u výtahů. Svítit mají pouze
v případě výpadku proudu.

Žehlící prkno
M. Černá: Bylo by užitečné mít ve vrátnici k půjčení
žehlící prkno.

A Mikušová: Taktéž jako havárie bude provedena
výměna osvětlení ve třech studovnách K2. Vyhořely
elektrické rozvody k zásuvkám a světlům.

A. Mikušová: Nabízí se převedení z koleje Komenského,
zařídím.

Protože rekonstrukce studoven patří mezi priority
kolejní rady, objevily se obavy, zda světla budou
umístěna v souladu s představami o budoucí podobě
místnosti. KR požádala o dodání plánů opravy.
A. Mikušová upozornila, že oprava již je objednána.

17)

Různé

Parkoviště
Padl dotaz na výhružné cedule umístěné na přední skla
aut na kolejním parkovišti.
A. Mikušová: Nejde o parkoviště, nikdy nebylo jako
parkoviště schváleno, jsou to prostory pro hasiče
a zásobování. Lístky se dávaly proto, že tam cizí lidé
parkují celý týden. Odtahování se neplánuje.

Kontrola majetku

A Mikušová: Od. 1. 11. budou probíhat kontroly
majetku v pokojích. Za jeden den se stihnou tři patra,
kontrola bude probíhat v době od 9.00 do 15.00. Dne
24. 10. bude zveřejněn harmonogram.

J. Velkoborský: Jak je to s parkovištěm mezi kolejemi?
A. Mikušová: Meziprostor je pronajat.

J. Velkoborský se optal na důvod a průběh kontroly.

KR prosí o podrobnosti smlouvy.

A Mikušová: Kontrola majetku probíhá dle požadavků
zákona číslo 239/1991 Sb. Náplní bude kontrola
inventárních čísel na nábytku, případně jejich doplnění.
V případě, že někdo bude mít s inventarizací problém,
lze domluvit náhradní termín prohlídky – je třeba
dostavit se k paní Krucké dříve, než má jeho pokoj přijít
na řadu. V kanceláři bude od 6:30 do 9:00.

A. Mikušová: Uvažuje se nad zabezpečením parkoviště,
jedná se o projekt ředitelství.
Postele
J. Velkoborský: Bylo by možno vyměnit zbytek starých
postelí za nové?
A. Mikušová: Letos se žádná výměna postelí nechystá.
Zařadím do plánu oprav na příští rok.

J. Velkoborský: Je možné tuto informaci na letáky
doplnit?

H. Soukupová: Starých postelí jsou již pouze desítky.

A. Mikušová: Není, obsah letáků je určen ředitelstvím.

18)

Termín příštího zasedání
Příští zasedání bude 20. 11. 2013 v 16.15.

Studovna K1

Je výhledově v plánu rekonstruovat studovnu na K1.
V rámci plánované rekonstrukce se jeví vhodné
studovnu rozšířit i do nevyužívané televizní místnosti.

J. Velkoborský: Zbývá domluvit datum obhlídky koleje.
A. Mikušová: Pokud možno až po inventurách.

Televize bude přesunuta do společenské místnosti.
M. Čičmanec: Dveře studovny netlumí hluk a táhne
přes ně.
Jakub Velkoborský
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