
KR Kajetánka – schůze 8. února 2019  
Přítomni: Martin Mareš, Jakub Maroušek, Kateřina Štruncová, Matúš Maďar Omluven: Patrik Romanský

0. Schválení programu schůze

Program byl jednohlasně schválen.

1. Snídaně a večeře v menze

Na grémiu kolejních rad proběhla diskuze o snídaních a večeřích v menzách UK. Plánem Kolejí a menz bylo
poskytovat tyto služby v menzách v centru (např. Právnická). Názor KR Kajetánka je takový, že větší smysl by
měla další denní jídla na menzách, které jsou součástí kolejí.

Je třeba lépe určit, kolik lidí na koleji by o snídaně a večeře mělo zájem. Dosavadní anketa KR na Facebooku
není úplně dostačující pro konkrétnější zmapování zájmu, proto bylo naplánováno zveřejnění jiné ankety s
podrobnějšími otázkami. Vzhledem k personálním důvodům ze strany KaMu se zavedení jídel bude řešit na
konci února. Součástí by měla být dvouměsíční testovací doba, během které se snídaně a večeře budou vařit.

KaM nepotřebuje na snídaních a večeřích vydělávat, ale musí se snažit o vyrovnaný rozpočet. V případě večeří
by bylo třeba udržet alespoň 40 jídel denně. Snídaně jsou na obsloužení jednodušší, protože personál menzy
stejně začíná vařit obědy ráno.

Automaty na jídlo, které stačí ohřát: i tady je nutné udržet rozpočet na nule, což odpovídá zhruba 500
vyzvednutým obědům za měsíc. KR se shodla, že tak velký zájem není moc jistý u jídla z automatu.

2. Rekonstrukce kuchyněk na K2

Členové KR si prohlédli nové kuchyňky, které se instalují na K2 (nahrazují ty staré s nízko umístěnými linkami).
Martin pak říkal, že podle určitých informací je další plán KaMu rekonstruovat další stoupačky na K1, proto by
se chce podívat na nově rekonstruované pokoje i tam.

Usnesení 1/2019: KR považuje rekonstrukci kuchyněk na K2 za vydařenou a považuje opravy dalších
kuchyněk za prioritní investici. Pro: Martin Mareš, Jakub Maroušek, Kateřina Štruncová, Matúš Maďar
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

3. Blokování bezbariérového přístupu na K2

Zřejmě kvůli modrým zónám v okolí koleje často parkují ve vnitřním bloku K2 (u vchodu) cizí auta. Problém je
to zvlášť v případě, když auto zastaví u rampy vedoucí k bazbariérovému vchodu. Vozíčkáři pak mají velké
potíže s přístupem do budovy.

Legálně je parkování u K2 zakázané s výjimkou dvou míst pro invalidy; navíc tu je tu značka se zákazem
vjezdu. KR se shodla, že by se hodilo, aby vrátné více kontrolovaly přijíždějící auta a kontaktovaly policii v
případě nedovoleného parkování.

KR také uvažovala o stavu a využití parkoviště u K1, kde jsou všechna parkovací místa dlouhodobě
rezervována studenty koleje. Matúš navrhl, že vzhledem k velkému zájmu studentů o parkování by stálo za to
přebudovat vnitřní blok K2 na další oficiální parkoviště. Martinovi se to nelíbí, protože by to vedlo ke zvýšení
hlučnosti a tudíž by to uspokojilo méně lidí než by to omezilo. Navíc by to zmenšilo trávník, což by vedlo k
vyšším teplotám na pokojích v létě.
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4. Stav systému zámluv pokojů

V posledních letech na koleji nefungoval elektronický systém zámluv pokojů. Ze zápisu schůze grémia vyplývá,
že KaM uzavřel smlouvu na vytvoření nového systému, který by spravoval jak rezervace a placení, tak zámluvy
konkrétních pokojů. Vybraná firma ale systém nedodala a odstoupila z smlouvy.

Podle informací od Martina je starý systém zámluv komplikovaný a obtížný na spravování. Navíc neřešil GDPR.
Chtělo by to naprogramovat nový systém, řešitel by dostal od KaMu zaplaceno, ale konkrétní podmínky ještě
nejsou určené.

Kuba se domluví ve škole (informatická sekce MFF), zda by nový systém zámluv šel vypsat jako téma
bakalářské nebo magisterské práce.

5. Poplatek za nevyzvednutí prádla ze sušárny

Sušárny jsou často přeplněné, protože uživatelé tam nechávají věci na vysušení třeba celý týden. Diskutovali
jsme o zavedení poplatku při překročení doby sušení a jeho výši.

Usnesení 2/2019: KR navrhuje zavést poplatek za použití sušárny po delší době než 48 hodin. Navrhovaná
výše poplatku je 50 Kč za každých započatých 24 hodin.

Pro: Martin Mareš, Jakub Maroušek, Matúš Maďar Zdržela se: Kateřina Štruncová Usnesení bylo schváleno.

6. Rozšíření posilovny

Protože se zvyšuje zájem o používání posilovny, bylo navrženo její rozšíření o další místnost.

Usnesení 3/2019: KR doporučuje rozšířit posilovnu o místnost K2 016

Pro: Martin Mareš, Jakub Maroušek, Matúš Maďar Zdržela se: Kateřina Štruncová Usnesení bylo schváleno.

7. Vstup do K1 v nočních hodinách

V nočních hodinách byly na K1 nějaké problémy s neubytovanými osobami (bezdomovci). Martin se zmiňoval
o možnosti zavést otevírání dveří na ISIC (po desáté hodině), ale sám je proti. Podle Matúše by s tím lidé
nesouhlasili. Nakonec jsme se shodli na uveřejnění nějaké jednoduché ankety na Facebook, zda by měli
ubytovaní zájem o zamykání vstupních dveří v noci.

8. Využití iRoomu

Na K2 v sedmém patře se nachází iRoom, místnost původně určená jako studovna, pro tisk a kopírování
dokumentů apod. Vybavení v místnosti je nové, téměř nepoužité. Diskutovali jsme, k čemu by se dal iRoom
využít. Návrat k původnímu využití by byl problematický, protože tam byla zaměstnána placená osoba.

Využití iRoomu se bude řešit později, na některé z dalších schůzí.

9. Vyzvedávání balíků na vrátnici

Informace z grémia: přijímání balíků vrátnými bylo přímo zakázáno, protože by za to vrátní zodpovídali. Návrh
zavést schránky na klíč se nesetkal s úspěchem, protože by to bylo složité, nákladné, a balíky by se tam stejně
nevešly. Možným řešením by bylo přijímat zásilky na vrátnici, pokud by vrátní byli explicitně zproštěni
zodpovědnosti za zásilky.

Usnesení 4/2019: KR souhlasí s možností přijímání zásilek na vrátnici, pokud adresát bude souhlasit s tím, že
vrátnice nemá za zásilku odpovědnost. KR zároveň nesouhlasí s vybudováním uzamykatelných schránek na
poštu.

Pro: Martin Mareš, Jakub Maroušek, Matúš Maďar Zdržela se: Kateřina Štruncová Usnesení bylo schváleno.



10. Noví spolubydlící

Některým ubytovaným se stalo, že se jim na pokoj, kde bydleli sami, nastěhoval nový spolubydlící (během
školního roku, mimo září a říjen). Bylo by příjemné, aby dopředu o tom mohli dostat e-mail. Martin říká, že
neví, jak dlouho dopředu se to domlouvá, ale že by se to hodilo. Domluví se v ubytovací kanceláři.

 

Další řádná schůzka: týden 4.--8. března. Přesný datum a čas určí předseda.
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