Zápis z 40. zasedání Rady Kolejí a menz
03.07.2013
Přítomni: členové: Richard Chudoba, Pavel Vojáček, Jan Šimek, Jakub Jeřábek,
Oldřich Řeháček, Jan Švadlenka; hosté: Ing. Jiří Macoun (ředitel KaM), Ing. Martin
Prajer PhD.
Program:
1. Schválení programu
2. Nabídky na provedeni analýzy ekonomického prostředí menz a variant
budoucího rozvoje
3. Dotazníky ke zjištění studentských preferencí v oblasti ubytování a stravování
4. Akce LŠSS na koleji Kajetánka, informace o omezení provozu koleje, cenách
v návaznosti na výstupy z 33. zasedání RKaM
5. Informace z provozu CRPP
6. Různé
Průběh jednání:
1. Schválení programu
a. Program zasedání byl schválen tichým souhlasem
2. Nabídky na provedeni analýzy ekonomického prostředí menz a variant
budoucího rozvoje
a. Rada kolejí a menz vyslechla presentace záměru vypracování analýzy
ekonomického prostředí menz. Presentace záměrů přednesly
společnosti Anete a KPMG. Rada KaM vznesla k prezentujícím
společnostem řadu otázek.
b. Usnesení: „Rada KaM doporučuje řediteli KaM vstoupit do jednání se
společností Anete za účelem realizace analýzy ekonomického prostředí
menz a variant budoucí rozvoje.“ Hlasování: 5-1-1
3. Dotazníky ke zjištění studentských preferncí v oblasti ubytování a stravování
a. Představení nové verze dotazníku k ubytování
i. Podle čeho si student vybírá typ ubytování
ii. Preference zařízení pokoje, atd.
iii. Akceptovatelná cena
b. Vypracován dotazník směřující do oblasti stravování studentů
i. Důvod proč jít nebo nejít do menzy
ii. Percepce stravovacích provozů respondenty
iii. Vnímání ceny a kvality poskytovaných služeb
iv. Preference doplňkových služeb
c. Realizace
i. Digitální formou ve spolupráci s IPC, spolupráce s FSV (Doc.
Kuchař a spol.)
d. Rada KaM bere na vědomí diskutované téma a doporučuje postupovat
podle závěrů přijatých na 34. zasedání RKaM.
4. Akce LŠSS na koleji Kajetánka, informace o omezení provozu kolej, cenách
v návaznosti na výstupy z 33. zasedání RKaM
a. Kolik pokojů/lůžek bude pro LŠSS vyhrazeno
i. 130 lůžek (loni 120). Dvojlůžkový pokoj je nabízen za cenu
jednolůžkového pokoje. Cena je kalkulována jako standardní

cena s koeficientem 1,5 protože jde o akci fakulty.
b. Jaké jim budou poskytovány služby (příp. srovnání se samoplátci).
i. Úklid 3x týdně (sníženo oproti min, roku)
ii. Prodloužení pracovní doby v ubytovací kanceláři, správci sítě.
iii. Pronájem salónku
c. Jak bude vypadat provoz menzy „i pro další zájemce“
i. Zajišťuje catering
5. Informace z provozu CRPP
a. Meziroční pokles letního ubytování o 6 %
b. V systému REHOS je podáno 2233 žádostí, v systému CRPP 2300
žádostí, v ubytovací kanceláři 3300 žádostí.
c. Volných lůžek momentálně 2274 ( z toho 98% na ak. rok)
6. Různé
a. Příští zasedání Rady KaM po letních prázdninách
i. Program
1. Informace z provozu CRPP
Zapsal: Jan Šimek

