Kolejní rada Kajetánka

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
3. řádné zasedání v roce 2016
Datum a čas konání: 29. března 2016, 21.00 hodin
Místo konání:

iRoom (7. patro K1A)

Přítomní členové:

Vít Jurásek (předseda), Andrea Plávková (místopředsedkyně), Tomáš
Ryza

Nepřítomní členové: Miroslava Gorelová (omluvena), Petr Hanzlík (omluven)
Program zasedání:

1. Kufrárny
2. Webové stránky kolejní rady
3. Informace z Grémia a Rady
4. Plán oprav
5. Pračky na K1
6. Vstupní turnikety
7. Různé
8. Stanovení termínu příštího řádného zasedání

Zapisovatel:

Vít Jurásek

Průběh zasedání:
Vít Jurásek navrhnul program zasedání. K programu zasedání nebyly vzneseny žádné pozměňovací ani doplňovací návrhy. Vít Jurásek předložil návrh usnesení:
Kolejní rada schvaluje program svého 3. řádného zasedání v roce 2016 navržený jejím předsedou.
Veřejné hlasování (pro / proti / zdržel se): 3/0/0 SCHVÁLENO
1.

Kufrárny

V návaznosti na předchozí zasedání byl zopakován plán kolejní rady prohlédnout prostory
obou kufráren a věci v nich uložené. Přitom bude zjištěno, zda by o případné nevyzvednuté
věci mohl být projeven zájem, pokud by byly nabídnuty k prodeji. Tomáš Ryza navrhnul, že
by výtěžek z tohoto prodeje mohl být využit na vybavení kolejního iRoomu. Přítomní členové
se shodli na nutnosti provést prohlídky co nejdříve, nejpozději do příštího řádného zasedání.
Vít Jurásek zajistí možnost provedení prohlídky kufrárny na K1 u jejího správce. Tomáš Ryza
také doporučil, aby výzva k vyzvednutí věcí z kufráren byla zveřejněna nejpozději v pondělí
4. dubna 2016.
2.

Webové stránky kolejní rady

Členové kolejní rady budou pokračovat v přípravě textů pro webové stránky podle interního
plánu. Sami si přitom podle potřeby zařídí konzultace s vedoucí koleje nebo správci příslušných prostor. Texty mohou zasílat Tomáši Ryzovi kdykoliv od příštího týdne. Přítomní členové zopakovali svůj úmysl použít pro webové stránky redakční systém Wordpres upravený
pro potřeby kolejní rady Tomášem Ryzou.

3.

Informace z Grémia a Rady

Vít Jurásek informoval přítomné členy kolejní rady o záležitostech řešených na posledním zasedání Grémia předsedů kolejních rad a na posledním zasedání Rady Kolejí a menz zejména
v souvislosti s podněty, které mu byly na předchozím zasedání kolejní rady předány, a v souvislosti s investičními akcemi týkajícími se koleje Kajetánka..
4.

Plán oprav

Tomáš Ryza vznesl dotaz ohledně plánované výměny dveří v koleji. Vít Jurásek přislíbil zjistit detaily k této položce u vedoucí koleje.
5.

Pračky na K1

Jak upozornil Tomáš Ryza, ubytovaní v koleji se až příliš často setkávají s poruchami podstatné části praček na K1. Pračky navíc v takovém případě bývají nefunkční dlouhodobě. Vít
Jurásek sdělil, že v minulém týdnu zjišťoval informace o aktuální situaci v ubytovací kanceláři. Učinil tak na základě stížnosti ubytovaného zaslané na facebookovou stránku kolejní rady,
která se týkala aktuální nefunkčnosti velké části praček. V ubytovací kanceláři však Vít Jurásek dostal pouze neurčitou odpověď, že oprava praček byla objednána, ale není známo, kdy
bude provedena.
Přítomní členové kolejní rady dále požádali Víta Juráska o zjištění, co z nákladů koleje na
praní je pokryto aktuální cenou 6 Kč za třicet minut využívání služby. Tato informace ukáže,
zda by provozování praček mohlo být při zachování ceny ziskové i pro vnějšího poskytovatele.
Tomáš Ryza předložil návrh usnesení:
Usnesení č. 5/2016: Kolejní rada požaduje, aby pro potřeby koleje byly dále nakupovány nebo
pronajímány již pouze průmyslové pračky a v této souvislosti doporučuje zvážit možnost zajištění služeb prádelen pro ubytované ve stávajících prostorách prostřednictvím vnějších poskytovatelů při zachování současné ceny za službu.
Veřejné hlasování (pro / proti / zdržel se): 3/0/0 SCHVÁLENO
6.

Vstupní turnikety

V souvislosti s chystanou rekonstrukcí vrátnice na K1 včetně jejího přebudování na recepci
vyjádřil Tomáš Ryza obavy z možného plánu Kolejí a menz na instalaci turniketů do těchto
prostor. Členové kolejní rady očekávají, že Koleje a menzy budou detaily rekonstrukce s kolejní radou konzultovat. Tomáš Ryza dále upozornil na průzkum, který se v minulosti mezi
ubytovanými v koleji uskutečnil a ukázal nesouhlasný postoj k zavedení turniketů v koleji
u většiny z nich.
Vít Jurásek vyzval přítomné členy kolejní rady, aby se pokusili shromáždit všechny argumenty proti zavedení turniketů. Andrea Plávková uvedla nepříjemné zdržování procházejících
studentů při příchodu na kolej i při odchodu z ní. V případě Kajetánky je tento problém obzvlášť významný, jelikož ubytovaní přichází na vrátnici v nárazových vlnách podle příjezdu
výtahů a autobusů. Dále Andrea Plávková uvedla celkové snížení komfortu ubytovaných, pro
které by turnikety představovaly nepřirozenou překážku. Nelze také nezmínit komplikace,
které turnikety přinášejí pro osoby nesoucí objemná zavazadla, což se týká mnoha studentů
jezdících z koleje pravidelně domů, nebo i jen obyčejné nákupní tašky. Tento problém se netýká pouze turniketů se sklopnými nebo posuvnými křídly a dostatečně širokým průchozím
profilem. Takové turnikety však bývají velice drahé a jejich instalace na koleji by vzhledem

k celkovému stavu vybavení koleje byla očividným plýtváním. Takovým plýtváním by však
zřejmě byla instalace jakýchkoliv turniketů v koleji. To je tedy dalším argumentem proti nim.
Tomáš Ryza doplnil, že turnikety značně omezují bezbariérový průchod daným místem.
Kromě toho by jejich instalace v koleji i vzhledem k dřívějšímu postoji ubytovaných k této
možnosti byla dozajista vnímána jako nevstřícný a nepřiměřený krok ze strany Kolejí a menz
vůči ubytovaným, jehož přínos by byl navíc pro ubytované nulový. Jako alternativu pro dostatečné zabezpečení vstupu do koleje navrhuje Tomáš Ryza zprovoznit elektronické čtečky na
průkazy studentů na dveřích vedoucích ze vstupního vestibulu na K1 do chodby mezi výtahy
a schodišti obou bloků v přízemí.
Tomáš Ryza předložil návrh usnesení:
Usnesení č. 6/2016: Kolejní rada potvrzuje stanovisko předchozích kolejních rad a důrazně
odmítá plány na zavedení turniketů v koleji Kajetánka a dále požaduje zprovoznění zabezpečení dveří vedoucích z vestibulu do chodby mezi oběma bloky v přízemí K1 pomocí elektronických čteček průkazů studentů a zmocňuje svého předsedu k prezentaci těchto svých stanovisek Grémiu předsedů kolejních rad a Radě Kolejí a menz.
Veřejné hlasování (pro / proti / zdržel se): 3/0/0 SCHVÁLENO
7.

Různé

Tomáš Ryza ke svému návrhu z minulého zasedání kolejní rady na zřízení sušáren prádla na
společných balkonech na K1 doplnil, že by klíče měly být vypůjčovány na vrátnici oproti kolejence a podpisu tak, jak je tomu u současných sušáren.
Andrea Plávková navrhla, aby bylo finančně postihováno nevracení klíče od sušárny včas.
Tomáš Ryza tento návrh podpořil a dodal, že by doba používání mohla být omezena na
48 hodin. Vít Jurásek by si jako vhodný postih představoval poplatek 5 Kč za každou započatou hodinu prodlení.
V návaznosti na dřívější diskusi členů kolejní rady Tomáš Ryza navrhuje, aby se kolejní rada
zabývala možností zřízení koláren v postranních nevyužívaných částech vestibulu na K1. Bylo by podle něj ideální spojit toto zřízení s chystanou rekonstrukcí vrátnice na K1
8.

Termín příštího řádného zasedání

Vít Jurásek předložil návrh usnesení:
Usnesení č. 7/2016: Kolejní rada se usnesla na termínu svého příštího řádného zasedání:
Příští řádné zasedání se bude konat v pondělí 11. dubna 2016 od 20.00 hodin.
Veřejné hlasování (pro / proti / zdržel se): 3/0/0 SCHVÁLENO

