
Zápis z 45. zasedáníRady Kolejí a menz
10.04.20L4

Přítomni: členové: Pavel Vojáček' Miroslav Makajev, Jan Šimek, Jakub Jeřábek, Jan
Švadlenka, Jakub Velkoborský; hosté: Ing. Jiří Macoun (ředitel KaM), Mgr.
Miroslava Hurdová ÚUS KaM), Ing. Jaromír Fix 6Ú rau;

Program:
1. Schválení programu
2. Schválení zápisu
3. Dodatek ke smlouvě o pronájmu JUVA club
4. Stanovení standardních cen ubytovrání
5. Harmonogram ubýovaní v ak. roce2014l20l5
6. Zásadyubýování
7. Zásady prazdninového ubytovríní
8. Vyčlenění kapacit pro sociálně slabé, ZTPIP
9. Plán oprav a rekonstrukcí
10. Dotazník k bezpeěnostním otézkám
1 1. Ruzné

Pruběh jednání:
1. Schválení progÍamu

a, Program zaseďánttbyl schválen tichým souhlasem
2. Schválení zápisu

a. Schválení zápisu z44. zaseďánt
i. Usnesení: ,'Rada KaM schvaluje zápls ze 44. zasediíní v

předloženém znění." Hlasování: 3-0- ]
3. Dodatek ke smlouvě o pronájmu JUVA club

a. Nájemce požádal o prodloužení smlouvy z důvodu zhodnocení
vlastních ínvestic avzavřeni dlouhodobých smluv s dodavateli.

b. Rada doporučuje začlenit do dodatku nové ustanovení o osobách
majících právo provádět kontrolu pronajatých prostor tak aby oďtáŽe|a
současný stav' nejlépe obecným v'ýčtem těchto osob.

c. Usnesení: ,,Rada KaM po projednání doporučuje řediteli KaM
uzayŤení dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 14011l20II o pronájmu
nebytoqých prostor uzavŤené dne 3I.5.2011 ve znění navržených
změn." Hlasování: 4-0-]

4. Stanovení standardních cen
a. Rada KaM projednala oŘ nawhující stanovení standardních cen. Ceny

ubyovtání pro příští rok jsou navýšeny o inflaci, s žádným dalším
navýšeďm ceny ubýovánív letošním roce nepočítá.

b. Rada KaM doporučuje změnu ve čl. 8 pís c) vypustit slovo o,nákladyo'a
jeho okolí a članek formulovat ve smyslu penále.

c. Usnesení: ,,Rada Kolejí a menz schvaluje návrh stanovení
standardních cen Za ubytování ve znění technických změn."
Hlasovóní: 4-1-2

5. Harmonogram ubytovánt v ak. roce 20l4l20l5
a. Rada KaM projednala Harmonogram ubytovrání v ak. roce20l4l20t5 a

navrhuje vypustit řádek určující konec termínu podávaní žádostí pro



ostatní žadatele v systému REHOS a doplnit termín posledního
moŽného data prodloužeru ubýovaní pro aktuálně ubytované studenty.

b. Usnesení: ,'Rada Kolejí a menz schválila návrh Harmonogtamu
ubýovrání v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce
20I4l20I5 ve znění nawžených zmén.* Hlasovóní: 6-]-0

6. Zásadyubytovrání
a. Zásady ubytovaní se výrazně neodchylují od znění zásad schválených

v minulém roce. Mění se skupiny žaďa.'sla kte4ým je určen systém
REHOS (nově pouze ZTP|P a sfudenti zýhodnění děkanem fakulty).
V návaznosti na to Se měď způsob přidělování bodu v systému
REHOS.

b. Rada doporučuje upravit číslování článků tak aby odrráželo provedené
změny v předpisu, a zqména opravit reference článků v textaci.

c' Do budoucího roku by bylo dobré mít předpis majici kolem 5 článků.
d. Usnesení: ,,Rada Kolejí a menz schválila návrh Zásaď ubytování v

kolejích Univerzity Karlovy v Praze ve znění nawžených Změn."
Hlasování: 5-2-0

7. Zásady prázdninového ubytovaní
a. Projednávrání tohoto bodu bylo přeloženo na další zasedrání.

8. Vyčlenění kapacit pro sociálně slabé, ZTP|P
a. Byly vyčleněny kapacity pro soc. slabé a ZTPIP. Na každé koleji byl

vyblokován určitý počet pokojů určený pro ubytovríní těchto skupin
studentů. Žádostí budou podávány prostřednictvím systému REHOS.

9. Plán oprav a rekonstrukcí
a. Rada vza\a na vědomí novy plan oprav a rekonstrukcí majetku ve

správě KaM. Rada děkuje vedení KaM za vypracování plrínu v takto
podrobném provedení.

10. Dotazník k bezpečnostním otazkám
a. Rada doporučuje v riímci dotazníku používď k oslovoviíní qýhradně 2.

osoby mnoŽného čísla.
b. Rada KaM doporučuje řediteli provedení výzkumu s dotazníkem ve

znění navržených změn. Rada KaM žádá ředitele o zaslání finálního
znéru dotazníku do konference Rady.

11. Ruzné
a. Výroční zprávaKaM

i. Bude zasléna pracovní veÍze textové části I7.a4.2014,
připomínky z raďy zaslat mailem do 22.04.2014

b. Pokuty za předčasné ubytování při odstěhoviíní
i. Tolerance je 14. dní na všech kolejích (bude přidáno do ceníku)

c. Další zasedrání Rady KaM 21.5.2014 od 16:00 ve Studentském klubu
Celetná

i. Výroční zptáva o hospodďeru zarok2}I3
ii. oR ''Zásady letního ubýování v kolejích Univerzity Karlovy v

Praze"
iii. Diskuze: Smluvní koncepce směrem k ubytovanému ve smyslu

dlouhodobého ubytování, prodlužování smluv, kontroly
platnosti dokladů a další

Zapsal: Jan Šimek


