Zasedání Kolejní Rady dne 10.3. 2020
Kde: prostor labu/studovny v budově A
Přítomni: Veronika Roubínová, Nikoleta Anderlová, Damian Wałoszek, Filip Špidla, Mgr. Jana
Provazníková, Vojtěch Borák, František Illich (údržba), Tomáš Jindra – částečně
Zapisovatel: Veronika Roubínová
Zasedání začalo v 13:00.
Program zasedání:
 Koronavirus
 Otevření menzy a dalších prostorů
 Zanášení betonových spár na ploše, stavba
 Opravy oken
 Dořešení koláren
 PC/tisk a skener v labu A
 Zkouška rozhlasu
 Nádoby na kov/baterie/olej ke koleji
 Klimatizace na koleji
 Komunitní zahrádka + lavičky, stromy nebo jiná zeleň na ploše koleje
 Vysavače a pračky
 Elektroinstalace
Koronavirus
 Aktuální informace – na nástěnkách u výtahů je leták
 Opatření – připravují se opatření z ředitelství, budou nainstalovány stojany s dezinfekcí.
 Na koleji není žádný výskyt koronaviru, není zde ani nikdo na izolaci. Na
prvním patře v budově A je vyhrazena jedna buňka k izolaci, avšak aktuálně není
potřeba. Vše je pod kontrolou. Ruší se výuka na všech školách. Chování ubytovaných je
na osobní zodpovědnosti, obzvláště v případě nachlazení.
 Je možné, že přibudou i opatření ohledně menz.
Otevření menzy a dalších prostorů
 Menza je uzavřena, předpokládáme, že se bude otevírat v červnu. Bude pokračovat
stavba a bude se instalovat nové větrání. Pokud se nestihne termín v červnu, tak bude
menza fungovat od září. Přes prázdniny menza nejspíše fungovat nebude.
 Tělocvična, hudebna i malá klubovna už jsou otevřeny.
 Otevření velké klubovny proběhne nejspíše během následujícího měsíce.
Zanášení betonových spár na ploše, stavba
 S údržbou to bude náročné, situace se řeší. Dle posledních informací se budou do spár
instalovat ještě mřížky či jiná výplň.
 Co se týče stavby – kolaudace by měla proběhnout v červnu a od října by se zde mělo
učit. Zájem o ubytování tedy pravděpodobně naroste. Budou se rušit hotelová místa v
prvním patře a od září by tyto pokoje měly být k dispozici. Kapacita se snižovat nebude.
Žádné další velké rekonstrukce se neplánují.
Opravy oken
 Okna jsou ve špatném stavu, je to dáno velikostí oken a výškou budovy. Nějaké opravy
proběhly a dále budou probíhat. Je třeba okna správně zavírat a zavírat je
kdykoliv ubytovaný pokoj opouští. Opravy oken zapisujte do závad. Čtyři pokoje se
budou v nejbližší době opravovat firmou. Studenti budou o případných opravách
informování.

Dořešení koláren
 Problém je v případném vyplácení peněz – z technického hlediska není způsob, jak
studentům vyplácet tyto peníze. Bude se to řešit s paní Mgr. Hurdovou na zasedání
Grémia 11.3.
PC v labu A
 Je stále v řešení. Do konce týdne by se měly počítače a tiskárna zapojovat. V labu bude 6
počítačů.
 KR se dotázala na koupi skeneru, vedení odpovědělo, že ho neplánuje pořizovat.
Zkouška rozhlasu
 Automatický požární systém – proběhl servis, oprava rozhlasové ústředny. Byl opraven
provoz reproduktorů na chodbách v několika patrech. Nově jsou informace o evakuaci i v
angličtině a němčině. Dále budou rozvody instalovány i v suterénu pro studenty, kteří se
nachází zrovna v místnosti labu, studovny atd. Při poplachu se zároveň spustí větrání a
studenti by se měli přesunout po požárním schodišti, či evakuačním výtahem do přízemí,
kde získají více informací.
Nádoby na kov/baterie/olej ke koleji
 Nádoby na baterie jsou v přízemí v každé budově. Nové kontejnery by měly přibýt se
stavbou v etapě B. Měl by přibýt i kontejner na kov a bioodpad, na olej zatím spíše ne.
Klimatizace na koleji
 Od desátého patra byly na okna v minulosti instalovány fólie, aby se snižovala teplota.
Zavedení klimatizace by bylo finančně moc náročné, snad při nějakých velkých
rekonstrukcích v budoucnu.
Komunitní zahrádka, lavičky, stromy nebo jiná zeleň na ploše koleje
 Byl vznesen dotaz, zda by mohla vzniknout komunitní zahrádka. Ne všechny pozemky
kolem koleje jsou KaMu. V etapě B je plánována výstavba pergoly, hřiště i zeleně.
Lavičky se po otevření plochy stavby znovu umístí do okolního prostoru. Vedení přesouvá
bod k projednání, až po dokončení stavebních prací.
Vysavače a pračky



Kolejní Rada podala návrh na pořízení nových vysavačů a praček, které by lépe zvládaly
častý provoz. Vedení namítá, že studenti se bohužel k zařízení koleje nechovají správně,
ať už se to týká vysavačů či praček. Několik praček se v poslední době rozbilo hlavně
nezodpovědným zacházením (utržená víka, nedovřené bubny). Na tvorbě nových návodů
k pračkám v českém i anglickém jazyce a jejich distribuci se pracuje. Návod bude
vydáván společně s klíčkem na vrátnici a zvýší se odpovědnost studenta za používání
pračky.

Elektroinstalace
 Vypadávání jističů na pokojích často bývají dané tím, že studenti nerespektují starší věk
elektrického vedení na koleji, což vede k přetížení elektroinstalace na buňce, která může
vést až k vypáleným kabelům. Prosíme proto studenty, aby se chovali zodpovědně a
dávali si pozor na velikost odběru energie. Pro snížení odběru by měla přispět k
troubárna, která se bude v nejbližší době zprovozňovat. Kromě toho doporučujeme sdílení
kuchyňských spotřebičů jako mikrovlnek, troub, rychlovarných konvic… Žádáme
studenty, aby zbytečně nezapínali všechny spotřebiče najednou a chovali se k
vybavení kolejí zodpovědně.

