
Zápis   ze   76.   zasedání   Rady   Kolejí   a   menz   UK 

  

Datum: 21. 11. 2017 od 17:00 

Místo:    Kavárna   U   Rotlevů   (Kamzíkova   4,   Praha   1) 

Přítomni:    PhDr.   David   Emler,   Ph.D.;   Vít   Jurásek;   Prof.   ThDr.   Jan   Blahoslav   Lášek; 

Mgr.   Tomáš   Ryza 

Omluveni: Ing.   Milada   Papíková;   Bc.   Filip   Sedlák;   Mgr.   Michal   Zima 

Hosté:    vedoucí   ekonomického   útvaru   KaM   UK   Ing.   Jaromír   Fix;   vedoucí   útvaru 

ubytovacích   služeb   KaM   UK   Mgr.   Miroslava   Hurdová;   vedoucí   útvaru   stravovacích 

služeb   KaM   UK   Marek   Lukáš;   ředitel   KaM   UK   Dipl.-Ing.   Ing.   Bc.   Jiří   Macoun 

  

Zahájení   a   úvodní   informace 

D.   Emler   zahájil   zasedání   a   přivítal   přítomné. 

 

Schválení   návrhu   programu 

D.   Emler   představil   program   zasedání. 

  

Usnesení   č.   1:  RKaM   schvaluje   program   zasedání   21.   11.   201 7 

Pro:   D.   Emler,   V.   Jurásek,   J.   B.   Lášek,   T.   Ryza 

Proti: nikdo 

Zdržel   se:   nikdo 

Schváleno 

  

Schválení   zápisu   z   minulého   zasedání 

D.   Emler   informoval,   že   připomínkování   zápisu   z   minulého   zasedání   proběhlo 

standardní   cestou. 

  

Usnesení   č.   2:  RKaM   schvaluje   zápis   ze   zasedání   11.   10.   2017 

Pro:   V.   Jurásek,   J.   B.   Lášek,   T.   Ryza 

Proti: nikdo 

Zdržel   se:   D.   Emler 

Schváleno 



1) Trafostanice v Brandýse nad Labem 

  

J. Macoun představil žádost společnosti ČEZ o odkup pozemku pod trafostanicí v 

areálu KaM UK v Brandýse nad Labem. Připomněl, že bod projednávala RKaM již v 

roce 2014, tehdejší kladné stanovisko bylo součástí podkladů.  

 

Proběhla stručná diskuse. T. Ryza formuloval doporučení, aby cenový odhad 

zpracoval odhadce vybraný ředitelstvím KaM, potažmo Univerzitou. 

  

Usnesení č. 3: RKaM vyjadřuje souhlasné stanovisko s prodejem předmětného 

pozemku v k.ú. Brandýs nad Labem 

pro: D. Emler, J. B. Lášek, V. Jurásek, T. Ryza 

proti: 0 

zdržel se: 0 

Schváleno 

  

2) Pronájem Hostivař 

  

J. Macoun představil žádost o převod nájemní smlouvy k nebytovým prostorám v 

areálu kolejí Hostivař ze společnosti Soundtrust na společnost ČNSO.  

 

Proběhla stručná diskuse. 

 

Usnesení č. 4: RKaM vyjadřuje souhlasné stanovisko s převodem práv a povinností 

spojených s nájemní smlouvou ze společnosti Soundtrust na společnost ČNSO 

pro: D. Emler, J. B. Lášek, V. Jurásek, T. Ryza 

proti: 0 

zdržel se: 0 

Schváleno 

  

 

 



 

3) Různé 

  

T. Ryza se zeptal na nový ubytovací systém. J. Macoun vysvětlil stav převzetí tzv. 

“hotového díla” ubytovacího systému koncem roku 2017, příp. na začátku roku 2018 

podle průběhu odstranění kritických chyb, označených vedením KaM. 

  

J. Macoun informoval o problematické personální situaci KaM, především na 

menzách. 

  

T. Ryza informoval o stížnostech ubytovaných na kolejích na nedostatečnou 

informovanost. M. Hurdová osvětlila fyzické i elektronické způsoby informování 

ubytovaných, představila přechod na platformu sociální sítě Facebook.  

 

D. Emler ukončil zasedání a rozloučil se se všemi přítomnými. 

  

Datum příštího zasedání bylo stanoveno na úterý 19. 12. od 17.00 v kavárně U 

Rotlevů. 

 

Zapsal: D. Emler 

 


