
Zápis z 94. zasedání RKaM 
 
Datum: 17. 9. 2019 od 17.00  
 
Místo: Kavárna U Rotlevů (Kamzíkova 4, Praha 1)  
 
Přítomni: Bc. Miroslav Čermák; PhDr. David Emler, Ph.D.; Ing. Libor Hochmann; Vít 
Jurásek; Mgr. Tomáš Ryza, MUDr. Josef Štorm 
 
Hosté: vedoucí ekonomického útvaru KaM UK Ing. Jaromír Fix; vedoucí útvaru  
ubytovacích služeb KaM UK Mgr. Miroslava Hurdová; ředitel KaM UK Ing. Mgr. Jiří  
Macoun; vedoucí útvaru stravovacích služeb KaM UK Josef Zajíc  
 
D. Emler zahájil zasedání RKaM, přivítal všechny přítomné a představil návrh 
programu.  
 
Usnesení č. 1:  
RKaM schvaluje program zasedání 17. září 2019.  
Pro: M. Čermák, D. Emler, L. Hochmann, V. Jurásek, T. Ryza, J. Štorm 
Proti: nikdo 
Zdržel se: nikdo 
Schváleno 
 

1) Dodatek č. 3 ke smlouvě s ČNSO. 
 
J. Macoun představil změny nájemní smlouvy s Českým národním symfonickým 
orchestrem v prostorách areálu Hostivař upravené dodatkem č. 3. Na otázku, zda 
KaM pronajímané prostory nepotřebují pro svou budoucí činnost odpověděl, že 
nikoliv, naopak pronájem vhodně doplňuje plánované změny v rámci areálu. 
 
Usnesení č. 2:  
RKaM vyjadřuje kladné stanovisko s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě č. 
15013/2013 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 v předloženém znění. 
Pro: M. Čermák, D. Emler, L. Hochmann, V. Jurásek, T. Ryza, J. Štorm 
Proti: nikdo 
Zdržel se: nikdo 
Schváleno 
 

2) Směna pozemků mezi UK a MHMP v kú. Libeň 
 

J. Macoun představil na základě předložených dokumentů (zejm. katastrálních map) 
problematiku směny pozemků přiléhajících ke koleji 17. listopadu navržené 



magistrátem hl. m. Prahy. Po krátké diskuzi se rada shodla na tom, že není vhodné 
zbavovat se pozemků, které těsně přiléhají k budovám v majetku UK, naopak by 
bylo výhodné získat zbývající pozemky umožňující bezproblémovou údržbu 
nemovitého majetku UK. 
 
Usnesení č. 3:  
Rada KaM UK nepovažuje za vhodné směnit pozemek parc. č. 493/28, k.ú. Libeň, 
aktuálně v majetku MHMP, za pozemek parc. č. 438, k.ú. Libeň, aktuálně v majetku 
UK, neboť pozemek parc. č. 438 navazuje bezprostředně na podestu objektu a v 
případě budoucí údržby podesty by byla ztížena údržba majetku UK. 
 
Rada KaM UK navrhuje získat do majetku UK pozemky parc. č. 493/28 a 4110/4 
(obojí k.ú. Libeň, aktuálně v majetku MHMP) výměnou za pozemek 4110/1 (k.ú. 
Libeň, aktuálně v majetku UK) plus případné doplacení rozdílu ceny. Navrhované 
řešení dle názoru Rady KaM UK lépe vyhovuje potřebám UK. 
Pro: M. Čermák, D. Emler, L. Hochmann, V. Jurásek, T. Ryza, J. Štorm 
Proti: nikdo 
Zdržel se: nikdo 
Schváleno 
 

3) Žádost o schválení převodu zůstatku rezervního fondu do FPP 
 

J. Macoun požádal RKaM o souhlas s převodem zůstatku rezervního fondu KaM do 
FPP KaM, aby bylo možno s těmito prostředky nakládat. Nikdo z přítomných neměl 
námitek. 
 
Usnesení č. 4: 
RKaM UK schvaluje záměr s převodem zůstatku rezervního fondu KaM ve výši  
3 075 362,32 Kč do FPP KaM 
Pro: M. Čermák, D. Emler, L. Hochmann, V. Jurásek, T. Ryza, J. Štorm 
Proti: nikdo 
Zdržel se: nikdo 
Schváleno 
 

4) Různé 
 
J. Macoun sdělil, že rekonstrukce bývalé koleje Arnošta z Pardubic se prodražila z 
několika technických příčin o 25 milionů korun. Dále informoval, že původně 
plánovaných 48 milionů korun z RUK (z prodeje bývalé menzy na Větrníku) letos do 
rozpočtu KaM nepřijde, budou použity v příštích letech na spoluúčast dotačních 
titulů.  
 



J. Zajíc informoval o havárii menzy Jednota, jejíž následky budou stát KaM v řádu 
milionů korun a menzu kompletně vyřadily z provozu. Rovněž dochází k utlumení 
provozu menzy v Plzni pro nehospodárnost provozu. Naopak se bude nově otevírat 
menza na koleji 17. listopadu, plánovaný termín otevření je leden 2020. Rovněž 
zrekonstruovaná menza na koleji Arnošta z Pardubic by měla otevřít přibližně v 
polovině ledna 2020.  
 
M. Hurdová informovala, že letošní nástupy na koleje probíhají standardním 
způsobem, komplikace nastaly v několika případech kvůli některým kolejním radám, 
které se chtěly procesu účastnit, ale prakticky měly problém takový objem práce 
vykonat.  
 
Zapsal: D. Emler 


