
Zápis ze zasedání kolejní rady koleje Otava a Vltava z 28. 6. 2012 
 

Kolejní rada Jižní Město (dále jen KR), se sešla dne 28. 6. 2012 v 18:00 v Gameroomu na 6. patře koleje Otava. 

 

Přítomni členové: 

• Eliška Holzerová 

• Lukáš Halás 

• Ján Vojt 

• Gabriel Staroň 

 

Program: 

1. První kolo rezervací ubytování 

2. Druhé kolo rezervace ubytování 

3. Plánovaná rekonstrukce koupelen 

 

Jednání: 

1. Prvním rokem se pro rezervaci ubytování na kolejích UK používá systém REHOS. Studenti zde objevili 
problém týkající se nemožnosti rezervace trojlůžkového pokoje na akademický rok (bez léta). KR zjistila, že 
problém byl způsoben nejspíše špatným zadáním ze strany vedení 6. správy kolejí nebo KaM. KR nemá žádné 
informace o smyslu takového omezení, a proto prověří, jestli se jednalo o chybu nebo úmysl. 

2. Druhé kolo rezervací začne 17.8.2012. KR se rozhodla, že pro tenhle rok vytvoří speciální pořadovník. 
Chce tak předejít každoročnímu tvoření řad před ubytovací kanceláří během celé noci před začátkem druhého 
kola. Pořadovník se objeví 10.8.2012 a bude veřejně přístupný až do rána 17.8.2012, 10 minut před započetím 
rezervací. Do pořadovníku se budou moct zapsat všichni studenti, bude po nich požadováno jméno, příjmení a 
email. Na zadaný email jim poté přijde informace s pořadovým číslem a datum a čas, kdy se mají k rezervacím 
dostavit. Předejde se tak frontám a celý proces rezervací tak bude plynulejší. Tyto informace budou v blízké 
době upřesněny a zveřejněny na webu a relevantních fyzických i elektronických portálech. KR bude pořadovník 
ještě konzultovat s vedoucí koleje a také s ubytovací kanceláří. 

3. KR se poslední měsíce zabývala plánovanou rekonstrukcí koupelen. Konkrétně se jí zdála cena za 
rekonstrukci příliš vysoká, co se KR potvrdilo po oslovení stavitelské firmy s požadavkem na provedení 
nezávazného finančního odhadu. Po zájmu KR o podrobné informace o rekonstrukci od vedení KaM se vedení 
rozhodlo rekonstrukci zrušit a zadat obnovu sociálních zařízení ve formě otevřeného řízení pro objekt jako celek. 
KR je názoru, že takovéto veřejné řízení bude víc transparentní, než tomu bylo doposud. 

 

 

V Praze dne 28.6.2012 

Ján Vojt 


