Zápis ze zasedání kolejní rady dne 30. 9. 2019

Prádelny
-

-

Předání stavby by mělo proběhnout tento pátek (4. 10. 2019). Během října
přivezou stroje, udělá se systémově do ISKAMu možnost platby
za pračky/sušičky (cena 30 Kč/1 vyprání nebo 1 použití sušičky).
Pokud vše půjde systémově dobře, od 1. 11. 2019 by se mělo najet na nový
systém.
Návody budou podrobně v ČJ, AJ a RJ pro pračku, sušičku i e-mincovník
(jak provést platbu) a budou krok po kroku (říkáme tomu „blbuvzdorné“ návody)
Pro ty, kteří nemají od školy ISIC či jinou školní čipovou kartu, jsou dole
na recepci připravené čipové karty k zapůjčení. Zapůjčení bude za 100 Kč
s tím, že je možno si ji ponechat po celou dobu bydlení zde. Pokud kartu vrátí
student nepoškozenou, 100 Kč mu bude vráceno.

Výtahy Volha
-

Již se začíná dělat druhý výtah. Mělo by to být hotové do 14. 10. 2019 (termín
dokončení dle smlouvy je konec října, jsou ve skluzu jen se začátkem
rekonstrukce druhého výtahu dle stavebního plánu).

Úklid okolo popelnic
-

Úklid okolo popelnic venku by měl probíhat o víkendu, zatím je to ale v jednání
s úklidovou firmou.

Místo pro popelnice u Sázavy
-

Stavba je již dokončena.

Tříděný odpad
-

Bude projednáno, zda již koupit koše na druhé poloviny budov.
Vynášení dosavadních košů probíhá každý den.
Kartonové obaly a hliník – bude projednáno s menzou, zda by do toho šli s námi
Problém nyní na patrech je, že studenti to občas třídí špatně a někteří nechávají
nevypláchnuté kelímky od jogurtů a krabičky od masa – z nevymytých krabiček
se line silný zápach

Wifi
-

Na akademickém senátu nám byl zamítnut rozpočet
Výpočetní centrum nám pravděpodobně dá peníze z jiného projektu, které jim
zbydou

-

Z tohoto důvodu nikdo neví, kdy bude wifi (budeme rádi, když budou peníze
a uskuteční se plán příští léto)

Centrálně řízené topení
-

-

Momentálně se spouští topení 2x denně (ráno a večer – probouzet se a jít spát
za tepla) → komu nefunguje topení ani v těchto cyklech, nechť to nahlásí
jako závadu
Budou se zavádět na všech pokojích regulátory a termostaty (bude to na 22 °C)
o Elektromagnetické čidlo u oken – když bude otevřené okno, topení
se vypne
o Datum instalace na pokoje se dozvědí všichni včas

Hřiště
-

Rekonstrukce započne příští léto
Již tento týden začne výstavba odpočinkového místa před Sázavou – 2 místa
k posezení (celkem 5x4 m)
Grilovací místo do konce roku
S workout hřištěm se počítá

12. patro Volha
-

Architekt a projektant si nafotili prostory, nyní vytváření návrh

Výsadba nových stromů
-

Před Volhou bude vysazeno 22 nových stromů (ty špatné, suché apod. budou
z bezpečnostních důvodů pokáceny) – 2 druhy javorů

Rekonstrukce zbývajících buněk na Sázavě
-

Momentálně je podána žádost o dotaci na ministerstvo (výsledek se dozvíme
v lednu). Pokud to vyjde, příští léto bude rekonstrukce

Partnerské pokoje Sázava (místo nynějších prádelen)
-

Již je zadáno vytvořit projekt
Pokud to vyjde, již v listopadu by se mohlo začít přestavovat → požadavek leží
momentálně na škole
Místo nějaké prádelny bude i technická místnost

Studovny Volha (místo zbylých prádelen)
-

Jedna prádelna (nejspíše na 0) zůstane pro potřeby koleje (kdyby náhodou
štěnice, porucha prádelen apod.)
Zbylé prádelny (2, 3, 5, 6, 8, 9 a 10) budou postupně předělány na studovny –
nábytek se zatím použije náhradní, který je ve skladu
Musí se natáhnout kabel od internetu
Prozatím budou vytvořeny dvě studovny (asi na 8 a 10)
Klíče k zapůjčení budou poté oproti dokladu (isic) na recepci
Pokud to bude mít úspěch, budou i ostatní místnosti přestavěny

Běstvina
-

Tento týden započata rekonstrukce sociálních zařízení

Informativní emaily pro studenty
-

Je problém, že studenti mimo VŠCHT nedostávají emaily
Otázka pro výpočetní centrum, zda mají studenti emaily v ISKAMu (prosíme tedy
studenty, aby si zkontrolovaly emaily v ISKAMu)
Další kontrola z výpočetního centra, zda mají emailové adresy v adresáři skupin
Volhy a Sázavy

!!! Zvířata na kolejích !!!
-

-

Žádáme všechny (kromě lidí, o kterých již vedení ví), kteří zde mají
zvíře, aby donesli vedoucím kolejí souhlas od spolubydlících, a doloží potřebné
doklady o zvířeti (např. u psa očkovací průkaz)
Stále platí postup, než dovezete zvíře na kolej
o 1. Souhlas od spolubydlících
o 2. Souhlas vedoucí koleje
o 3. Doložit doklady o zvířeti, že je v pořádku (např. očkovací průkaz u psa)
o 4. Pokud vše bude v pořádku, zvíře můžete přivést
o 5. „Nájem“ za zvíře na koleji je 50 Kč/měsíc – bude majiteli zvířete o tuto
částku navýšeno inkaso (platba nájmu)

