Zápis z jednání kolejní komise JAMU v Brně dne 16.2.2011 v koleji Astorka

Přítomni: Prof. PhDr. Cejpek, Ing. Geršl, pí. Hálová, pí. Jarošová, Ing. Oulehlová,
doc. MgA. Goliášová, prof. PhDr. Macková, MgA. Rovňák, p.Augustín, p. Spáčil,
pí. Novotná

1. V úvodu jednání představil předseda kolejní komise prof. Cejpek nové členy – zástupce
studentů: p. MgA. Gabriel Rovňák – člen AS JAMU a p. Juraj Augustín – člen AS DIFA
JAMU.
2. KK doporučuje rektorovi JAMU ponechat v platnosti stávající kritéria pro sestavení
pořadníku:
- 0. ročník – přednost /dojezdnost nad 60 minut/
- doba přepravy v min. – podle jízdních řádů /INTERNET/
- oboustranná osiřelost /100 bodů/ a jednostranná osiřelost /50 bodů/
- zdravotní stav – držitelé ZTP, TP, nutno přiložit doklad /50 bodů/.
3. KK doporučuje ponechat rezervu 6 míst pro odvolání k rektorovi JAMU. KK po diskusi
snižuje kvótu, protože v posledních třech letech ubytovací kapacita nebyla využita 100 %
studenty JAMU a statut odvolání byl využit skutečně pouze v mimořádných případech.
4. V případě, že ubytovací kapacita nebude využita studenty JAMU, budou žadatelé o
ubytování jiných VVŠ zařazeni do pořadníku podle následujícího klíče:
- upřednostněni budou ti žadatelé jiných VVŠ, kteří bydleli v koleji v ak. roce
2010/2011 a budou seřazeni pouze podle kritéria dojezdnosti,
- ostatní žadatelé jiných VVŠ budou zařazeni pouze podle kritéria dojezdnosti.
5. KK po diskusi doporučuje ponechat jistinu ve výši 1 500,- Kč a stejně jako v ak. roce
20010/2011 ji vrátit pouze v případě, že žadatel o ubytování nebyl přijat k navazujícímu
magisterskému studiu. V souvislosti s výší jistiny předložil ředitel koleje návrh na úpravu
ceny kolejného, který je přílohou zápisu.
Kolejné navrhuje zvýšit o 90,- Kč/měsíc s platností od 1.4.2011. Protinávrh členů KK byl
na částku 125,- Kč/měsíc. Předseda KK nechal o návrzích hlasovat s tímto výsledkem:
125,- Kč - pro 2 hlasy
90,- Kč - pro 7 hlasů
- 2 se zdrželi hlasování
KK doporučuje rektorovi JAMU zvýšit cenu kolejného o 90,- Kč/měsíc od 1.4.2011
2 lůžkový pokoj 2 970,- Kč (stávající 2 880,- Kč)
3 lůžkový pokoj 2 640,- Kč (stávající 2 550,- Kč)
Očekávané zvýšení DPH bude zřejmě znamenat i další zvýšení kolejného; konkrétně bude
projednáno, až bude zmíněný předpis schválen v Parlamentu ČR.

6. Žádost o ubytování lze podat pouze elektronicky na adrese:
http://prihlasky.jamu.cz/2011

(Pouze v mimořádných případech přijme žádost provozní kolejí v tištěné formě).
KK žádá studijní oddělení fakult, aby v oznámení o přijetí ke studiu na JAMU v Brně byla
elektronická adresa uvedena.
Žádosti lze podat od 1.3.2011 do 20.5.2011 do 24,00 hod.

7. KK po diskusi schválila následující postup uhrazení jistiny 1500,- Kč:
- Jistina bude uhrazena od 23.5.2011 do 10.6.2011.
- V mimořádných případech a při odvolání k rektorovi JAMU do 30.6.2011.
- Pokud jistina nebude v těchto termínech uhrazena, bude žadatel o ubytování z pořadníku
vyškrtnut.

8. KK žádá OVIS, aby na portálu SIS vyvěsil informace o podávání žádostí o ubytování pro
ak. rok 2011/2012 jako podpůrnou aktualitu pro urychlení podávání žádostí.

9. KK žádá zahraniční oddělení fakult, aby do 20.5.2011 sdělili J. Spáčilovi známé
informace o zahraničních studentech, pro které budou v ak. roce 2011/2012 žádat
ubytování v koleji.

10. Ředitel koleje podal informaci o reálném počtu ubytovaných studentů k 17.2.2011 (219
ubytovaných), platební morálce, kontrole bezpečnosti a pořádku na koleji.

11. Příští jednání KK se koná 24.5.2011 v 10,00 hod. v pracovně ředitele kolejí.

Zapsala: Novotná

Verifikoval: Prof. PhDr. Václav Cejpek
předseda kolejní komise

Příloha:
Podklad pro úpravu ceny kolejného
Nárůst cen rok 2011
1.
El.energie
5,2 %
Vodné stočné 5,5%
Praní prádla 2,2%
Oproti roku 2010 je nárůst cen na ubytovací část za el.energii,vodné stočné a praní povlečení
97.399,-Kč
Kč:

počet studentů = Kč na 1 studenta za akademický rok

220 - průměrný počet ubytovaných studentů za měsíc
9 - počet měsíců akademický rok
9739: 220 = 442,72 Kč
442,72 : 9 = 49,19 Kč

2. Opravy
Technologická zařízení budovy po 12 letech vyžadují každým rokem větší pozornost
tj.opravy středního rozsahu.
Např. Výtahy je nutné z bezpečnostních důvodu provést výměnu valivých ložisek a vodících
lišt.
Opravy sanitárních zařízení,např. typy instalovaných WC se již nevyrábí, výměny hadic
sprch opravy sprchových koutů – vysoká četnost užívání, výměna hygienických skříněk atd.
Opravy oproti r. 2010 jsme navýšili pro ubytovací zařízení o 150.000,-Kč
150.000 : 220 = 681,81Kč

Navýšení na jednoho studenta
___________________________________
doba
počet měsíců
Kč
_____________________________________________
akademický rok
9
1 125
_____________________________________________
měsíc
1
125
_____________________________________________

