Zasedání Kolejní Rady dne 11. 5. 2020
Kde: online prostřednictvím Zoomu
Přítomni: Veronika Roubínová, Nikoleta Anderlová, Damian Wałoszek, Artem Polezhaev, Lukáš
Tamchyna
Zapisovatel: Veronika Roubínová
Zasedání začalo v 13:30.

Program zasedání:






Nástup nového člena
Dění na Grémiu
Stav během koronaviru
Otázky na vedení
Zabezpečení koleje na ISIC

Nástup nového člena
Jeden ze členů (Filip Špidla) se rozhodl své působení v KR ukončit. Podle stanovených pravidel
na jeho místo nastoupil náhradník Lukáš Tamchyna, který ve volbách získal 51 hlasů a skončil
na šestém místě. Bude se starat o řešení konfliktních situací a komunikaci s ubytovanými.
Kontakt na něj naleznete na kolejním webu.

Dění na Grémiu
Můžete se s ním v dohledné době seznámit zde: https://gremiumkr.cuni.cz/GKR2-63.html
Pokud vám situace s jídlem v menzách nevyhovuje, je nejlepší vyplňovat QR ankety, které
naleznete v menzách.
V plánu Grémia je zpřístupnit placení na koleji ISICem. Zároveň je v plánu zabezpečit kolej
včetně menzy pomocí přístupu pouze po přiložení ISICu. Kolejní Rada se tím bude dále zabývat.
Pokud se tak má stát, tak KR souhlasí se zabezpečením pouze hlavního vchodu a přístupu do
menzy (viz Usnesení v závěru tohoto zápisu).
Byl řešen také problém se zámluvami, všechny zámluvy jsou prozatím řešeny přes ubytovací
kanceláře přibližně v srpnu, prodlužování stávajícího ubytování je od 14.5. viz harmonogram
KaMu: https://kam.cuni.cz/KAM-600.html
Do roku 2027 by měly být zrekonstruovány všechny koleje včetně té naší. KaM do budoucna
plánuje také zabezpečit kolárny přístupem na ISIC a kamerovým systémem. Pilotní projekt bude
na koleji Kajetánka, dále pak nejspíše u nás.
Co se týče stanového městečka v okolí koleje, byli jsme ubezpečeni, že se za nás v případě
problémů KaM postaví. Aktuálně bylo stanové městečko již rozpuštěno.

Stav během koronaviru
Vzhledem k nastalé situaci jsme se rozhodli posunout termín vyklizení místnosti Kolejní Rady na
31.7. 2020.
U vchodu byly nainstalovány nádoby s dezinfekčními prostředky.
Menza by měla být opravena do léta a od září se plánuje její znovuotevření.

Otázky na vedení aneb co by vás mohlo zajímat
V rámci schůzky jsme narazili na několik dotazů na vedení. Vzhledem k tomu, že Mgr. Jana
Provazníková se schůzky neúčastnila přímo, tak jsme je později předali a zde jsou zodpovězeny:











Jaká v současné době otevírací doba ubytovací kanceláře?
o běžná Po – Pá
Kdy se plánuje obnovit běžná otevírací doba výměny prádla - tj. na úterý a čtvrtek 8-11
a 13-15?
o již funguje
Platí stále uzavírání koleje v noci? Pokud ano, bude se rušit v dohledné době?
o zatím se uzavírá, nouzový stav
o pozn. ze dne 16.5.: od pondělí (tj. 18.5) je možné dělat návštěvy (ale přespávání
návštěv na koleji by pořád být nemělo)
Jak to vypadá s počítači ve studovně na bývalém labu A – kdy budou zapojeny?
o jsou zapojeny a funkční
V současnosti pokračuje zprovoznění FHS podle původního plánu?
o ano, pokračuje
Bude menza otevřena už od příštího školního roku, jak bylo avizováno?
o ano určitě, ještě se tam budou provádět stavební práce /květen, červen/,
ale přesný termín otevření zatím není znám.
Dotkne se současná situace cen na příští akademický rok? Máme už nějakou představu,
jaké ceny můžeme příští rok čekat?
o KaM UK důkladně sleduje vývoj cen na trhu, vývoj inflace a jiných ukazatelů,
které ovlivňují ceny ubytování. V případě, že KaM UK zaznamená zvýšení
vstupních nákladů, bude muset na tento jev reagovat. V této chvíli však KaM UK
neuvažuje o zvýšení cen kolejného. (odpověď Mgr. Miroslavy Hurdové, vedoucí
Útvaru ubytovacích služeb)

Zabezpečení koleje na ISIC
Nikoleta Anderlová v souvislosti s návrhem KaMu na zabezpečení koleje navrhuje
Usnesení č. 2020/1: Kolejní Rada v současné době nevidí důvody, proč by se měla
kolej 17. listopadu zabezpečit na ISIC, a nedoporučuje toto opatření. Pokud by k tomu přesto v
budoucnosti mělo dojít, tak s tím Kolejní Rada souhlasí pouze za předpokladu, že se bude jednat
jen o zabezpečení hlavního vchodu a přístupu do menzy.
Proběhlo hlasování s těmito výsledky (pro-proti-zdržel se):
Toto usnesení bylo schváleno.

(5 – 0 – 0)

