Zápis ze 78. zasedání Rady Kolejí a menz UK

Datum: 
17. 1. 2018 od 17:30
Místo: Kavárna U Rotlevů (Kamzíkova 4, Praha 1)
Přítomni: Bc. Miroslav Čermák;PhDr. David Emler, Ph.D.; Vít Jurásek; Prof. ThDr.
Jan Blahoslav Lášek; Mgr. Tomáš Ryza; Josef Štorm
Omluveni: Ing. Milada Papíková
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, jmenovitě pak nové členy RKaM M.
Čermáka a J. Štorma. Poděkoval bývalým členům rady Bc. Filipu Sedlákovi a Mgr.
Michalu Zimovi za odvedenou práci v rámci RKaM.

Vzhledem k tomu, že Rada nebyla kompletní (nebyl přítomen zástupce RUK), bylo
tichým souhlasem rozhodnuto o odložení volby předsedy a místopředsedy na příští
zasedání Rady.

Schválení návrhu programu
D. Emler představil program zasedání.

 KaM schvaluje program zasedání 17. 1. 2018
Usnesení č. 1: R
Pro: M. Čermák, D. Emler, V. Jurásek, J. B. Lášek, T. Ryza, J. Štorm
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Schváleno

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

 KaM schvaluje zápis ze zasedání 19. 12. 2017
Usnesení č. 2: R
Pro: D. Emler, V. Jurásek, J. B. Lášek, T. Ryza, J. Štorm
Proti: nikdo
Zdržel se: M. Čermák
Schváleno

1) 
Smlouva o smlouvě budoucí s organizací Asistence o.p.s.

J. Macoun představil záměr KaM uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a následně
nájemní smlouvy na prostory bývalé menzy koleje Švehlova s organizací Asistence
o.p.s. Tato nezisková organizace se na KaM obrátila prostřednictvím členky kolegia
rektora Alice Němcové Tejkalové. Cílem je pronajímané prostory upravit na náklady
organizace Asistence a následně provozovat jako centrum určené zejména pro
mladé lidi s postižením.

M. Čermák se ptal na stanovisko památkářů, T. Ryza na bezpečnost provozu koleje
a další souvislosti. Macoun odpověděl, že stavební úpravy nebudou rozsáhlé,
veškerá povolení si vyřizuje sama nezisková organizace. Počítá se s technickým
oddělením provozu koleje a centra, aby mohly fungovat nezávisle.

Usnesení č. 3:RKaM vyjadřuje souhlasné stanovisko k předložené smlouvě o
smlouvě budoucí s doporučením, aby její součástí byly také principy budoucí
spolupráce
pro: M. Čermák, D. Emler, V. Jurásek, J. B. Lášek, T. Ryza, J. Štorm
proti: 0
zdržel se: 0
Schváleno

2)

Informace k předpokládanému výsledku hospodaření

J. Macoun představil hospodářské výsledky za rok 2017. Původně plánovaných 417
milionů korun výnosů bylo před koncem roku upraveno na 431 milionů korun; reálná
uzávěrka uvede 432 milionů korun výnosů. Náklady se pohybovaly v řádu 430
milionů korun, takže předpokládaná uzávěrka hospodaření v roce 2017 by měla
skončit s kladným výsledkem 1,8 milionu korun.

Počet zaměstnanců je přes narůstající agendu a objemy práce stabilní, pohybuje se
mírně přes 400. Potěšující zprávou je, že mzdy zaměstnanců KaM stále rostou, v
letech 2016-2017 narostly průměrně o 3 %.

3) Informace k připravovanému rozpočtu KaM UK na rok 2018

J. Macoun infomoval o připravovaném rozpočtu na rok 2018. V oblasti ubytování
půjde o téměř identická čísla jako v roce 2017, u menz dojde k poklesu minimálně
kvůli uzavření provozoven Arnošta z Pardubic a 17. listopadu. Personální stavy se
předpokládají kontinuální.

4) Informace k novému ubytovacímu IS

J. Macoun zkonstatoval zpoždění a chyby ve vyvíjeném ubytovacím softwaru,
přičemž upozornil na nutnost odlišovat mezi “vadami” (které KaM reklamují) a
“vícepracemi” (které KaM doobjednávají). Vedení KaM věří, že dodavatelská firma je
schopna systém dodat ve funkční podobě, ale již v současném okamžiku je v
půlročním časovém skluzu, za který jí nabíhá finanční penále.

Datum příštího zasedání bylo stanoveno na 15. února 2018 od 17h v Kavárně U
Rotlevů. D. Emler ukončil zasedání a rozloučil se se všemi přítomnými.

Zapsal: D. Emler

