Zápis ze zasedání kolejní rady Kajetánka 13. 12. 2013
Zasedání kolejní rady Kajetánka proběhlo 13. 12. 2013 v 13.00 v iRoomu, 7. p. K1A.
Přítomni: Michaela Černá, Martin Čičmanec, Karel Havlík, Jakub Velkoborský.
Nepřítomni: Peter Ďurec, Denisa Glacová, Mária Mrázová.
Hosté: Alena Mikušová, Helena Soukupová, Michaela Kotrová, Milena Bošková, ubytovaný, který identitu odmítl
prozradit (dále jen „Plachý ubytovaný“).

Program

A. Mikušová: Dá se do plánu oprav.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Bylo dohodnuto, že posilovenky budou vydávány
v ubytovací kanceláří, a to od 1. 1. 2014. Fotografie
může být vytisknutá na běžné tiskárně. Vrátní na K2
budou sami vypisovat záznamy o návštěvě posilovny
do sešitu, podle údajú z posilovenek, taktéž od 1. 1.
2014.

Schválení programu
Schválení zápisu
Posilovna
Nákup vybavení do iRoomu
Půjčování praček a sušárny
Parkoviště
Zamykání koleje
Synchronizace výtahů
Likvidace žárovek
Cizinecká policie
Podlaha na buňce 1B132
Havárie dlažby v přízemí
Různé

4) Nákup vybavení do iRoomu
Do iRoomu bude potřeba zakoupit delší propojovací
kabely, řádově za 750 Kč. Bylo dohodnuto, že nákup
obstará předseda a následně mu budou proplaceny.

5) Půjčování praček a sušárny
M. Černá: Chtěli bychom snížit minimální dobu půjčení
pračky ze současné hodiny a půl na hodinu.
A. Mikušová: Předěláme, nevidím problém.

Jednání

Programy reálně trvají déle, než je psáno – je třeba
s tím uživatele seznámit.

1) Schválení programu
Program schválen 4-0-0.

A. Mikušová: Požádám ubytovací kancelář nebo paní
Soukupovou o zpracování manuálu.

2) Schválení zápisu
Zápis ze 22. 11. 2013 schválen 4-0-0.

A. Mikušová: Je objednána oprava krytu běžeckého
pásu a kompletace jednoho rotopedu.

A. Mikušová: Vyrábějí se kóje na pračky kvůli rozbíjení
praček.
J. Velkoborský: Mohlo by se nejprve rozvrhnout
umístění více praček do budoucna, než budou kóje
nainstalovány.
A. Mikušová: Kóje v žádném případě neomezí prostor
pro přidání praček.
J. Velkoborský: Je škoda, že se o projektu dozvídáme
až když je v běhu. Lepší by bylo informovat předem.
A. Mikušová: Můžeme se na tom od příštího roku
domluvit.

Kolejní rada navrhuje též poptat repasi běžeckého pásu
a koupit další nový pás, skutečně kvalitní, v cenové
kategorii řádově 100 tis. Kč. Dále bude potřeba
zakoupit i drobnější vybavení, návrh KR dodá po
domluvě se správci posilovny.

M. Bošková: Nové pračky se budou kupovat
s digitálním displejem?
A. Mikušová: Ano.
M. Bošková: Budou se kupovat příští rok?
A. Mikušová: Může se to dát do plánu.

3) Posilovna
Navázalo se na diskusi z minulého zasedání.
A. Mikušová: Proběhla revize externí firmou koncem
listopadu, výsledek „bez závady“, pouze jeden rotoped
bude vyřazen.
Bylo poukázáno, že ani ostatní přístroje z většiny
nefungují.
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(jméno nezveřejněno): V neděli odpoledne vrátná měla
návštěvu a nechtěla půjčovat pračky.

9) Likvidace žárovek
J. Velkoborský: Údržbáři, když vymění žárovku či
zářivku, starou často nechají studentům na pokoji.
A. Mikušová: Zvykem je, že se stahují do jedné
místnosti. Následně je od září navržen odvoz do
sběrných dvorů.
J. Velkoborský: Navrhujeme dát údržbářům přímo za
úkol, aby žárovky odnášeli a následně ekologicky
recyklovali.
A. Mikušová: Souhlasím.

M. Černá: Lidé si sušárnu půjčují na velice dlouho a
nevracejí klíče.
A. Mikušová: Nešlo by to zpoplatnit?
Proběhla diskuse o možnostech zpoplatnění sušárny
za účelem zvýšení její dostupnosti.
Usnesení: „Navrhujeme zavést rozpisy půjčování
šušárny. Sušárnu bude možné půjčit pouze současně
s pračkou. Půjčení bude zpoplatněno 5 Kč za prvních
24h, 20 Kč za druhých 24h a 50 Kč za každých dalších
dalších 24h.“
Schváleno 4-0-0.

Pokud někomu na pokoji žárovka zůstane, měl by to
nahlásit paní vedoucí a žárovku odnést na vrátnici.

10)

Cizinecká policie

Kajetánku navštívila cizinecká policie, v domě bylo
nalezeno zhruba 30 nenahlášených osob cizí
národnosti. Kolej dostala pokutu a řediteli bylo
doporučeno zabývat se zabezpečním. Byla udělena
výstraha za porušení ubytovací smlouvy N. M., který u
sebe měl dva cizince na tři noci a jako jediný byl
cizineckou policií jmenován.

6) Parkoviště
J. Velkoborský: Parkoviště mezi budovami je kolejí
využíváno neefektivně. Nájemce má umsítěn zákaz
vjezdu na celé parkoviště, ale celé parkoviště neplatí.
A. Mikušová: Oproti předchozí informaci jsme objevili
ještě dodatek ke smlouvě. Do konce roku má firma
pronajato deset míst, následně pak do června 2014
sedm míst. Nájem činí 661.5 bez DPH za místo.

M. Kotrová: Jaká byla výše pokuty?
A. Mikušová: Nejsem oprávněna sdělit.

Usnesení: „Doporučujeme navrhnout firmě CCL, aby si
pronajímala všech deset parkovacích míst. Pokud toto
odmítnou, měla by přebytečná místa být dána
k dispozici ubytovaným.“
Schváleno 4-0-0.

J. Velkoborský: Kolik kontrol bylo provedeno?
A. Mikušová: Dvě. První pouze na vrátnici – kontrola
seznamu hostů. Druhý den přijelo „komando“.
M. Kotrová: Cizinecká policie neřekla, kde byli
nehlášení cizinci nalezeni?
A. Mikušová: Nemusí to sdělit, protože to bylo řešeno
pokutou a ne u soudu.

7) Zamykání koleje
J. Velkoborský: Jak to je s nočním zamykáním koleje?
A. Mikušová: Dostala jsem ústní pokyn od ředitele, aby
se dále kolej zamykala od 24 do 6 hodin, dokud se
nevyřeší vstupy.
J. Velkoborský: Na předchozím zasedání jsme se
domluvili, že se kolej zamykat nebude, s výjimkou
noční obhlídky. Je nešťastné, že jsme o této
jednostranné změně dohody nebyli ani informováni.
A. Mikušová: Příště dám na vědomí.

11)

Podlaha na buňce 1B132

M. Bošková: Mám vadné lino.
A. Mikušová: Ráda bych na příští rok dala do plánu
oprav podlahy.
M. Kotrová: Pouze v některých pokojích?
A. Mikušová: Určitě ne plošně.
J. Velkoborský: Pokud budou peníze přiděleny, tak
budou ubytovaní vyzváni, ať se ozvou?
A. Mikušová: Ano.

8) Synchronizace výtahů
Byli jsme e-mailem informováni, že zařídit součinnost
obou výtahů v budově není možné. Požádali jsme o
technické důvody.

(Plachý ubytovaný): Hlásil jsem několik závad. Přišel
údržbář, něco opravil, ne všechno, na ostatní už nikdo
nikdy nepřišel.

A. Mikušová: Oslovila jsem technické oddělení, aby
připravili technické parametry.
J. Velkoborský: Předtím tedy dodali co?
A. Mikušová: Předtím pouze Ing. Jandus informoval, že
to nejde.

12)

Havárie dlažby v přízemí

A. Mikušová: Práce je na pokyn technického oddělení,
Ing. Janduse. Na straně K1A se hýbaly dlaždičky, pod
nimi se vydroloval beton.
J. Velkoborský: Kdo dělal architektonický návrh?
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A. Mikušová: Přímo firma.
J. Velkoborský: Mohlo by se o tom informovat
předem?
A. Mikušová: To bylo během týdne.
J. Velkoborský: Jak přesně rekonstrukce proběhla?
A. Mikušová: Opravu jsem objednala já, na základě
pokynu technikcého oddělení.
J. Velkoborský: Do budoucna navrhuji dát kolejní radě
vědět dříve, než pošlete objednávku opravy havárie.
Tím nemyslím přerušit práci na pokynu technického
oddělení
A. Mikušová: Nemám s tím problém.

13)

M. Černá: Nepeče trouba na 15. patře K1A.
J. Velkoborský: Jak probíhá oprava chybějících dvířek v
lednici M. Kameníka?
A. Mikušová: Bylo hlášeno 10. 11. Údržbář doporučil
odmrazit. Tyto lednice neměly dvířka od výroby.
K. Havlík: Klíče od pokojů pasují i do jiných pokojů.
Bylo by dobré zvážit výměnu zámků v koleji.
J. Velkoborský: Proč byly vyměněny klíče od kufrárny a
KR o tom nebyla ani informována?
A. Mikušová: Na požadavek Nadima Musy. Od
M. Hlavatkové jsem získala informaci, že se o kufrárnu
stará Nadim.
J. Velkoborský: O kufrárnu se stará KR, která klíč
svěřila mj. Nadimu Musovi. Netoužíme se o kufrárnu
starat, ale pokud máme, měli bychom v takových
situacích být informováni.

Různé

J. Velkoborský: Knihy závad by neměly být z vrátnice
odnášeny.
A. Mikušová: Údřbáři si je přepisují.
J. Velkoborský: Měli by si je spíše kopírovat.
A. Mikušová: Zařídím od pondělí.

A. Mikušová: Ve 14.45 nám skončila pracovní doba,
rády bychom odjely na víkend.

A. Mikušová: Mělo by být 50 nových postelí,
požadovali jsme 210.

Jakub Velkoborský
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