Zápis z 82. zasedání RKaM
čtvrtek 3. května 2018
17:36
Datum
: 3. 5. 2018 od 17:30
Místo: Kavárna U Rotlevů (Kamzíkova 4, Praha 1)
Přítomni: PhDr. David Emler, Ph.D.; Ing. Libor Hochmann; Vít Jurásek; Mgr. Tomáš
Ryza; Josef Štorm
Omluveni
: Bc. Miroslav Čermák; Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
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
T. Ryza zahájil zasedání a přivítal přítomné.

Schválení návrhu programu
T. Ryza představil program zasedání v podobě navržené D. Emlerem:
1. Změna předpisu VUP
2. Změna ceníku Standardních cen
3. Spolupráce s Asistence o.p.s.
4. Informace ke střediskovému hospodaření
5. Různé
K programu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani připomínky.
Usnesení č. 1: RKaM schvaluje navržený program zasedání 03.05.2018.
Pro: D. Emler, V. Jurásek, L. Hochmann, T. Ryza, J. Štorm
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Schváleno
1. Změna znění Všeobecných ubytovacích podmínek a ubytovací smlouvy
J. Macoun představil navržené změny Všeobecných ubytovacích podmínek a
ubytovací smlouvy:
·
Změny smlouvy o ubytování - adresa sídla, organizace, místo rodného
čísla dat. narození (v souvislosti s GDPR) a VS se nově stává číslo z velké
karty v systému Mefisto
·
Změny smlouvy o ubytování pro manželskou kolej - změny stejně jako v
případě předchozí smlouvy

V souhrnu, změny se týkají aktualizace sídla poskytovatele, změna data pro další
akademický rok a změny získávaných osobních údajů v souvislosti s GDPR.
Usnesení č. 2: RKaM vyjadřuje souhlasné stanovisko s předloženou změnou VUP a
ubytovací smlouvy.
Pro: D. Emler, V. Jurásek, L. Hochmann, T. Ryza, J. Štorm
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Schváleno

2. Změna ceníku Standardních cen
J. Macoun představil navržené změny ceníku:
·
V kategorii 8 - 300 dnů je cena navýšená o cca 1 % (ostatní pražské VŠ
mají meziroční navýšení vyšší, vychází se z údajů ČSÚ)
·
V kategorii 301 a více dnů navýšení o cca 4 % (vyšší navýšení proto, že
ostatní koleje pražských VŠ ceny za dlouhodobý pobyt nemají)
·
U manželského ceníku dochází k většímu navýšení, i po navýšení však
ceny zůstávají bezkonkurenčně výhodné, jen o něco narovnané
·
Zrušení slevy 50 % za neobsazení druhého lůžka (žádná jiná pražská VŠ
tyto slevy nemá, docházelo ke zneužívání, neboť se jednalo o slevu pro
případ neobsazení druhého lůžka pro nedostatek poptávky, ale studenti si s
touto slevou ubytování již prodlužovali)
·
Skokové zdražení 15 % na koleji Hvězda je způsobeno dokončováním
rekonstrukcí a výrazném posunu v kvalitě zázemí před kolej Větrník, stává
se nyní mnohem oblíbenější než byla kdy dříve.
Usnesení č. 3: RKaM schvaluje návrh ceníku Standardních cen ubytování.
Pro: D. Emler, V. Jurásek, L. Hochmann, T. Ryza, J. Štorm
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Schváleno

3. Spolupráce s Asistence o.p.s.
J. Macoun představil posun v dosavadní spolupráci s Asistence o. p. s. a informoval
o přípravě smlouvy o smlouvě budoucí.
18:35 - omluvil se L. Hochmann

Usnesení č. 4: RKaM souhlasí s pokračováním spolupráce s Asistence o.p.s. na
koleji Švehlova a pověřuje ředitelství KaM k dalšímu jednání vedoucímu k finální
přípravě smlouvy o smlouvě budoucí.
Pro: D. Emler, V. Jurásek, T. Ryza, J. Štorm
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Schváleno

18:40 - omluvil se D. Emler
4. Informace ke střediskovému hospodaření
J. Fix Informoval o výsledku střediskového hospodaření
·
Výsledky hospodaření menz jsou dlouhodobě ztrátové a střediska menz
jsou celkově podfinancovaná.
J. Macoun doplnil, že výsledky jsou za rok 2017 a ztráta menz je dána z velké části
minimalizací zisků v letních měsících.
5.
·
·

·

Různé
J. Macoun informoval o jednáních na RUK ohledně přerozdělení finančních
prostředků z prodeje budovy bývalé menzy Větrník.
J. Štorm položil dotaz na probíhající rekonstrukce a dodržování plánu prací
o J. Macoun odpověděl, že změny oproti plánu zatím nejsou, pouze na
Budči práce postupují rychleji
J. Štorm položil dotaz na to, jestli se KaM podílejí na aplikaci mobilkredit,
která v současné době není příliš funkční
o Zjištěno, že se pravděpodobně jedná o vedlejší aplikaci provozovatele
systému webkredit, J. Macoun zadá prověření, jestli mají KaM nějaký
vliv na zlepšení.

Další zasedání RKaM bude domluveno v červnu 2018 podle potřeby a možnosti
členů RKaM.
Zapsal: T. Ryza

