
KR Kajetánka – schůzka 17. května 2019  

Přítomni: Martin Mareš, Jakub Maroušek, Kateřina Štruncová, Matúš Maďar, Patrik Romanský

0. Schválení programu schůze

Patrik chce do programu přidat další bod: opravy klavírů.

Program a jeho úprava byly jednomyslně schváleny.

1. Opravy klavírů

Patrik oznamuje, že mu přišel podnět na rozbité a rozladěné klavíry na koleji. Na jednom z nich nefunguje pedál a na
druhém klávesa F2 nebo F3 (není jisté). Martin řekl, že se domluví s vedoucí, jestli by nešly spravit a naladit.

2. Posilovna

Nákup nového vybavení se od minulé schůze nepohnul, protože nejsou finálně dohodnuté změny ve stavební dispozici.
Patrik s Matúšem navrhují, zda by nebylo možné zbourat stěnu mezi stávající posilovnou a pingpongárnou a takto celý
prostor rozšířit (pingpongový stůl by se přesunul jinam). Podle Martina to ale ukrojí velkou část rozpočtu.

Patrik pak zmiňuje způsob fungování posilovny na koleji Hvězda, kde se věci nakupují ze speciálního účtu, kam přicházejí
peníze za posilovenky.

3. Zámluvy pokojů na příští rok + informace z Grémia

Pro nadcházející akademický rok se zásadně mění pravidla pro rezervace míst na koleji. Oproti minulým rokům jsou
upřednostněni studenti UK před studenti ostatních škol.

Martin na ubytovací kanceláři a u vedení KaMu zjišťoval zvláštní případy, které nebyly vysvětleny v oficiálně vydaných
dokumentech:

Studentům s dlouhodobou smlouvou, např. ubytovaní do akademického roku 2020/2021, toto místo zůstane a je
jedno, z jaké školy jsou. Jinými slovy, staré smlouvy se nevypovídají.

Prodloužení koleje na léto je možné pro kohokoliv, kdo je teď ubytovaný na koleji ( je možné ho provádět už nyní).

Při nástupu na kolej v příštím roce se bude kontrolovat potvrzení o studiu. Pokud si student rezervoval místo na
koleji v období určeném pouze pro uchazeče/studenty UK, tak nedodání potvrzení (případně dodání potvrzení z jiné
VŠ) bude znamenat propadnutí zálohy a neposkytnutí ubytování.

Budoucí absolventi, kteří budou nastupovat na kolej, se proto musí nastěhovat ještě před státnicemi (!)  a
přinést s sebou potvrzení o studiu. Jinak je pravděpodobně vyhodí z koleje a propadne jim záloha.

Ubytovací kancelář má nově možnost odmítnout ubytovat  studenty, kteří přijdou mimo rezervovaný termín
nástupu na kolej

Doktorandi se budou asi  brát jako absolventi, ale tohle se ještě pořád zjišťuje.

Ubytovaných s tělesným postižením se nová pravidla asi  nedotknou, protože mají speciálně vyhrazené pokoje na
K2 (takže na ně není takový převis), ale jinak se řídí stejnými pravidly jako ostatní.

V roce 2020 se kompletně zavře celá K1B na léto, proto není možné na pokojích této budovy mít příští rok letní
ubytování.

Martin říkal, že ostatní členové grémia také vyjádřili názor, že by chtěli přednostní právo pro všechny studenty, kteří jsou
aktuálně ubytovaní na koleji, bez ohledu na školu. Letos se to ale už pravděpodobně nestihne ovlivnit.
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Pro úplnost dodáváme, že ani Grémium, ani KR není zodpovědná za nová pravidla. Ta byla projednávána a schválena
radou KaMu.

Kuba vyrobil grafický harmonogram vyznačující časy zámluv, ostatním se zdá být v pořádku.

Harmonogram rezervací
pro rok 2019/20

1. kolo
(cca květen)

Všem
ubytovaným

studentům UK
ze stávajícího
roku se drží

místo.

1. kolo
(cca květen)
Zbylá místa,

která se nedrží
pro ubytované
studenty UK.

2. kolo
(cca červen)

Dosud
nezarezervovaná

místa.

3. kolo
(cca červenec)

Dosud
nezarezervovaná

místa.

Nevyužitá místa

Nevyužitá místa

Studenti UK
aktuálně

ubytovaní na
koleji

Studenti UK
nově příchozí

na kolej

Studenti jiných
škol

(nezáleží na tom, zda
jsou aktuálně

ubytováni nebo ne)

Pozor: tento harmonogram
řeší jen rezervaci místa na
koleji přes REHOS.
Zámluvy konkrétního
pokoje se provádí
odděleně.

5. Zámluvy konkrétních pokojů

Předseda KR ze 17. listopadu pracuje na novém elektronickém systému zámluv konkrétních pokojů. Není jisté, zda ho
dokončí včas – pokud ne, zámluvy pokojů budou probíhat přímo přes ubytovací kancelář. Martina také napadlo použít
starý systém zámluv, ale se zakrytými údaji kvůli GDPR.

Konkrétní datum zámluv není stanovené, ale bude se cca jednat o začátek srpna.



Usnesení 11/2019 : KR preferuje pro systém pro zámluvu pokojů, který vyvíjí předseda KR ze 17. listopadu. V případě, že
tento systém nebude možné včas spustit, KR navrhuje použít starý systém se skrytými jmény. Pokud i tato varianta selže,
zámluvy se budou provádět přes ubytovací kancelář.

Pro: Martin Mareš, Jakub Maroušek, Kateřina Štruncová, Patrik Romanský, Matúš Maďar

Usnesení bylo schváleno.

5. Zdražení ubytování od května

Od května je všem ubytovaným zdraženo kolejné o 9 Kč na den, tj. cca na 270 Kč na měsíc.

7. Stěhování na léto

Toto léto nebude kolej vůbec fungovat v “hotelovém režimu”, takže není třeba se kamkoliv stěhovat. Příští léto se ale
kompletně zavře celá K1B, proto není možné na pokojích této budovy mít ubytování na příští léto.

8. Volná diskuze

Poplatky za použití sušáren by měly začít fungovat někdy v dalším týdnu.
Stejně tak v dalším týdnu začne fungovat zavírání dveří na K1 v nočních hodinách.
Požární poplachy: na K1 firma ladila požární senzory, na K2 prý s tím není možné nic dělat. Martin napadá vyměnit
detektory kouře za detektory tepla, až se budou kupovat nové.
Na K2 byly zakoupené nové vysavače.
Statistiky snídaní a večeří: na snídaně chodí průměrně 25 lidí, na večeře 30–40 lidí.
Od středy je na koleji přístupný kulečník.

Další schůzka je naplánována na druhý týden v červnu 2019.
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