Zápis ze zasedání kolejní rady 22. 5. 2019
Pračky a prádelny
-

Volha:
o v létě se bude předělávat 1., 4., 7. a 11. patro na nové prádelny
o 3 patra s rezervací, 1 patro bez rezervace

-

Sázava
o Dole v přízemí u posilovny, studovny a dalších místností je prázdná místnost,
která bude jako centrální prádelna na koleji Sázava

-

Plánované spuštění září 2019

-

Rezervace bude probíhat přes systém ISKAM. Cena praní a cena sušičky bude 30 Kč.
Platba proběhne předem přes účet na ISKAM, kam bude možné vložit peníze
na vrátnici. Prádelny i samotné pračky/sušičky budou k dispozici přes kartu (isic,
školní karta) – pro lidi, kteří nemají možnost tyto karty sehnat ve škole, bude možnost
rezervace a nějakého čipu na recepci. Pračky budou mít 6 programů praní, přičemž
časově vyjdou ± 5 minut od sebe. Bude stále potřeba vlastní prášek na praní
(příp. aviváž). Před dokončením pracího programu systém upozorní studenta přes
mobilní aplikaci či mailem, bude upřesněno. Pokud někdo nevyzvedne prádlo
z pračky, jiný student bude mít možnost vyndat prádlo vedle do prádelního koše (je
brána v potaz varianta, aby mu prádlo nikdo nevzal → prádelny budou pod
kamerovým záznamem). Pračky budou mít kapacitu 10 kg.

Využití uvolněných prostorů po prádelnách po spuštění nových prádelen
-

Volha
o Byl schválen návrh na vybudování studoven (vstup na isic/klíč na vrátnici).
Vybavení studoven bude dále projednáno

-

Sázava
o Vybudování partnerských pokojů (něco jako 1+KK)

Internet a wifi
-

Vybudování wifi po celé budově (Volha i Sázava) – schváleno na kolegiu rektora,
za ideálních podmínek nejbližší možná realizace už od roku 2020.

-

Paralelně poběží jak dosavadní školní všcht síť, tak externí provider s minimálním
omezením (omezeno bude například stahování torrentů, aby se zabránilo zahlcení
sítě). Provider poskytne celkovou rychlost pro koleje všcht 10 Gbs-1

-

Internet přes kabel zůstane zachován

-

Celkové náklady na připojení od externího providera se budou pohybovat mezi 80 000
až 100 000 Kč/měsíc, což se promítne i v ceně kolejného → zdražení o 2 až 3 Kč/den.

-

Televize přes kabel zůstane zachována, SUZ chce přetáhnout televizi pod svoji
kontrolu protože v minulosti televizi vybudovali studenti, kteří zde již nebydlí a není
zajištěna podpora SW a HW, na kterém TV běží)

Stálé ztrácení/krádeže jídla z buněk
-

Na Volze stále nejsou vyřešeny všechny problémy s dovíráním dveří. Kontroly
funkčnosti zámku a základních bezpečnostních opatření stále probíhají. Pokud má
někdo závadu, nechť ji zadá do systému závad, případně ji přímo řeší s paní Vlčkovou.

-

Na Sázavě zjištěn první případ. Ten, komu se něco na Sázavě ztratilo, má problém
se zámkem nebo s dveřmi, ať se zastaví co nejdříve za paní Kalinovou

-

Doporučeno od vedení kolejí (paní Vlčková a paní Kalinová) zamykat na noc vstupní
dveře na buňku

Rekonstrukce Sázava
-

VŠCHT SÚZ podává žádost o grant, aby bylo možné dokončit rekonstrukci buněk
na Sázavě

-

Následně bude rekonstrukce vestavěných skříní na Sázavě

-

V budoucnu po Sázavě se začne rekonstruovat Volha od horních pater

12. patro na Volze
-

Ing. Starým zmíněn tento prostor (zároveň i bod k projednání ze strany kolejní rady)

-

Kolejní rada v nejbližší době půjde s paní Vlčkovou na obhlídku tohoto prostoru a dle
velikosti prostoru dá nějaké návrhy, jak jej využít

-

Ing. Starý nám poskytne tento nevyužitý prostor ke vhodnému využití (studovna,
herna, bazén apod. dle reálných představ a návrhů) – bude dále projednáváno
až po prohlídce prostorů

-

Tento prostor bude nutné nejdříve zrekonstruovat, přidat topení (prostor je bez topení)

Hřiště
-

Již je k dispozici první reálný návrh projektu k rekonstrukci.

-

Na rekonstrukci se složí VŠCHT, UK a VŠE

-

V plánu je nový povrch 3 hřišť

-

Mimo prostor hřiště bude zbudováno grilovací místo s posezením

-

Od kolejní rady přednesen návrh pro zbudování workout hřiště (venkovní posilovna)
→ návrh schválen, bude dále projednáván mezi vedením SÚZ (VŠCHT, UK a VŠE)

Apartman student
-

Budova se prodává, zatím se neví, kdo to odkoupí

Umývání oken
-

Do budoucna bude řešeno včasné a přesnější informace o umývání oken daného
pokoje (ne interval 3 dní) i s podobnými pracemi

-

V budoucnu budou chodit od 9:00 hod., ne dříve (nelze zajistit přesný čas příchodu
na každý pokoj)

Zabezpečení budovy
-

Návrh od kolejní rady, jak zabezpečit kolej v noci (po uzamčení vstupních dveří
do budovy vybudováním dveří odemykáním na isic/školní kartu)
o Návrh bude dále více propracován, zda by to bylo ve výsledku výhodné

Kniha závad přes ISKAM
o Jelikož došlo u několika studentů k nejasnostem při vytváření hlášení o závadě
při prvotním výběru, kde je daná závada, bude změněno zadání „ve společných
prostorách“ na např. „mimobuňkový prostor“
Oprava závady o víkendu
-

O víkendu je k dispozici pohotovostní služba pro akutní případy
o Tuto závadu nutno hlásit na recepci

Revize spotřebičů

-

Tato problematika je nyní již uzavřena, revize nebudou probíhat

