Zápis ze 66. zasedání Rady Kolejí a Menz Univerzity Karlovy
12. 9. 2016
Přítomní členové: David Emler (předseda Rady KaM UK), Vít Jurásek, Jan Kukla
(místopředseda Rady KaM UK – přišel později), Jan Blahoslav Lášek, Petr Šimůnek, Jan
Švadlenka, Michal Zima (odešel dříve)
Hosté: Jaromír Fix (vedoucí ekonomického útvaru KaM UK), Miroslava Hurdová (vedoucí
útvaru ubytovacích služeb KaM UK), Marek Lukáš (vedoucí útvaru stravovacích služeb KaM
UK), Jiří Macoun (ředitel KaM UK)
Místo: Kavárna U Rotlevů
Čas: 16.45–18.30
Program:
1) Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti přesahu fasády a nájemní
smlouvy na koleji Větrník
2) Zásady ubytování v kolejích UK
3) Soupis mimořádných událostí na jednotlivých kolejích UK
4) Různé
Program byl schválen chým souhlasem.
1)

Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti přesahu fasády a nájemní
smlouvy na koleji Větrník

J. Macoun vysvětlil příčinu vzniku smlouvy z důvodu zateplení budovy; jednorázová cena za
zřízení služebnosti 10.000 Kč je výhodnější než dlouhodobý pronájem či odkup pozemků.
Průvodní dopis a předmětná smlouva byly členům RKaM zaslány v podkladových
materiálech.
Usnesení:
Rada KaM vyjadřuje kladné stanovisko k uzavření předložené smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení služebnosti přesahu fasády a nájemní smlouvy.
Hlasování (pro-pro -zdržel se): 6-0-0. Schváleno.
2)

Zásady ubytování v kolejích UK

J. Macoun vysvětlil důvody změn v předmětném dokumentu, šlo zejména o změnu
oficiálního názvu univerzity a další drobné změny, na jejichž přípravě se podílela pracovní
skupina ve složení M. Hurdová, J. Švadlenka a V. Jurásek. J. Macoun členům pracovní skupiny
poděkoval za odvedenou práci.
Usnesení:
Rada KaM schvaluje Zásady ubytování v kolejích UK ve znění ze dne 8. 9. 2016.
Hlasování (pro-pro -zdržel se): 6-0-0. Schváleno.
3)

Soupis mimořádných událostí na jednotlivých kolejích UK

J. Macoun představil předkládaný materiál, který shrnuje mimořádné události na kolejích UK
za období posledních 2–3 let. Po nastudování materiálu Rada KaM definuje na svém příštím
zasedání okruhy bezpečnosti na kolejích s cílem nastavit minimální bezpečnostní standard na
kolejích UK.
Různé:
4) Zámluvy pokojů
J. Macoun otevřel problematiku zámluv pokojů na kolejích UK, přičemž zmínil nejasná
kritéria kolejních rad v procesu přidělování pokojů. Nový rezervační systém v sobě bude
obsahovat nové funkce zahrnující rezervace, čímž dojde k regulaci pravomocí kolejních rad
v této oblasti.
5) Půjčka na fasádu koleje Hvězda od RUK
P. Šimůnek informoval, že půjčka KaM na zateplení fasády kolejí Hvězda byla schválena
kollegiem rektora, dále ji musí schválit AS UK.
6) Zavedení kaucí za ubytování
J. Macoun informoval o tom, že vedení KaM UK uvažuje do budoucna o zavedení kaucí za
ubytování. Označil je za velmi potřebné, protože současný systém značně komplikuje
vymáhání náhrad za případné škody způsobené na vybavení pokojů, zmínil však rovněž
problematické zaúčtování kaucí do účetnictví KaM.
7) Kalkulace cen samostatných jídel a polévek do budoucna

J. Macoun informoval o zamýšlených změnách v kalkulacích jídel v menzách KaM UK, které
jsou mj. způsobeny novou možností odděleného nákupu polévek a hlavních jídel. O dalším
vývoji slíbil informovat na příštím zasedání RKaM.
8) Průběžné informace
M. Lukáš informoval o provedených rekonstrukcích menz: otevřena Právnická, Jednota
prochází první fází, studentský klub Celetná se dokončuje; menzy Sport a bufet Jinonice
procházejí menšími úpravami. Do nabídek menz jsou zařazovány nové biovýrobky, čertsvé
ryby, KaM UK zahájily vlastní výrobu zákusků.
M. Hurdová informovala o průběžných rekonstrukcích na kolejích Jižní Město – Vltava,
Kajetánka, Hvězda, Budeč, Jednota, Švehlova, Na Větrníku, 17. listopadu a na kolejích v
Hradci Králové.
J. Macoun pozval všechny členy RKaM na soutěž kuchařů menz s mezinárodní účastí, která se
bude konat 11. 10. 2016 na menze 17. listopadu od 14.30.
9) Podzimní termíny zasedání Rady KaM
Termíny příštích zasedání RKaM UK jsou: 12. 10., 9. 11. a 14. 12. 2016, vždy od 17.00
v kavárně U Rotlevů, pokud nebude dojednáno jinak.
Zapsal David Emler

