Zápis z mimořádného zasedání kolejní rady Kajetánka 9. 3. 2014
Zasedání kolejní rady Kajetánka proběhlo dne 9. 3. 2014 ve 20:00 v iRoomu, 7. p. K1A.
Přítomni: Michaela Černá, Martin Čičmanec, Peter Ďurec, Denisa Glacová, Petr Hanzlík, Karel Havlík,
Jakub Velkoborský.

Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválení programu
Schválení zápisu
Volba předsednictva
Trouby
Parkoviště
Vysavače
Kolárna
Různé

Jednání
1) Schválení programu
Hlasování (pro - proti- zdržel se): 7-0-0
2) Schválení zápisu
Hlasování (pro - proti- zdržel se): 7-0-0
3) Volba předsednictva
Jakub
Velkoborský
odstoupil
z funkce
předsedy kolejní rady koleje Kajetánka.
Denisa
Glacová
navrhla
do
funkce
předsedkyně
Michaelu
Černou,
která
souhlasila.
Byla ustanovena volební komise. Předsedou
volební komise byl jmenován Peter Ďurec,
zbylými členy byli ustanoveni Martin Čičmanec
a Petr Hanzlík.
V tajném hlasování bylo odevzdáno sedm
hlasů, z toho sedm hlasů bylo platných.
Předsedkyní byla zvolena Michaela Černá
sedmi hlasy.
4) Trouby
V troubách na kuchyňkách chybí rošty. Jakub
Velkoborský navrhl, aby se při vyřazování
nefunkčních trub rošty ponechávaly, čímž by
roštů vznikl mírný přebytek a problém se
přirozeně
vyřešil.

5) Parkoviště
Martin Čičmanec se dotázal na plánované
úpravy parkoviště před budovou K1.
Po společné rozpravě byl Martin Čičmanec
pověřen kontaktováním ředitele KaM za
účelem zjištění požadovaných informací.
6) Vysavače
Peter Ďurec přednesl podnět jedné
z ubytovaných o neuspokojivém stavu
vysavačů na K2.
Jakub Velkoborský informoval, že se touto
otázkou zabývala již předešlá KR a jako řešení
navrhla nákup průmyslových vysavačů.
Současná KR s tímto usnesením souhlasí a
doporučuje zakoupení průmyslového vysavače
rovněž na K1.
7) Kolárna
Michaela Černá připomněla problematiku
zřízení kolárny a právní aspekty její úpravy.
Jakub Velkoborský navrhl řešení formou
elektronicky zabezpečených kójí.
KR opětovně žádá vedoucí koleje Alenou
Mikušovou o přislíbenou prohlídku koleje za
účelem nalezení vhodných prostor. Michaela
Černá se s tímto požadavkem na vedoucí
koleje obrátí.
Kolejní rada zároveň provede průzkum ke
zjištění zájmu o kolárnu mezi ubytovanými.

8)Různé
a) Nástěnkář na K2
Denisa Glacová navrhla jmenovat Petra
Hanzlíka nástěnkářem na K2. Petr Hanzlík
s návrhem souhlasil.
Hlasování (pro - proti - zdržel se): 7-0-0

se nacházejí příliš blízko dvířek klecí, čímž se
znemožňuje dostatečné větrání bubnu
otevřením dvířek pračky v době její nečinnosti.
Kolejní rada navrhuje odsunutí praček dále od
dvířek klecí a zajištění jejich dostatečného
čištění.

b) Zakoupení magnetů
Jakub Velkoborský navrhl zakoupení magnetů
na nástěnky KR. Byl pověřen jejich výběrem.

Zapsala Denisa Glacová
Za KR Kajetánka Michaela Černá

c) Rezervace hudební místnosti na K2
Denisa Glacová upozornila na nemožnost
rezervace hudební místnosti na K2, ačkoliv se
na tom KR usnesla již na zasedání 22. 11. 2013
Michaela Černá se s dotazem obrátí na
vedoucí koleje Alenu Mikušovou.
d) Posilovna
KR se opakovaně dotazovala vedoucí koleje na
nevyhovující stav posilovacích strojů po
plánované opravě. Vedoucí koleje Alena
Mikušová se ke zjištění stavu věci obrátila s
dotazy KR na správce posilovny.
Vzhledem k obtížné komunikaci mezi KR a
správci posilovny navrhluje KR jmenování
jednoho svého člena třetím správcem
posilovny.
Usnesení: „Kolejní rada navrhuje jmenování
Martina Čičmance správcem posilovny navíc
k současným dvěma správcům. Kolejní rada
navíc
pověřuje
Martina
Čičmance
zastupováním KR ve věcech posilovny.“
Hlasování (pro - proti- zdržel se): 6-0-1

e) Výměna prádla na vrátnici
Karel Havlík se dotázal, zda by bylo možné
vyměňovat ložní prádlo také na vrátnici.
Jakub Velkoborský informoval, že to bylo
domluveno již za předchozí KR. V současné
chvíli by to tedy mělo být možné.
KR se s tímto podnětem obrátí na vedoucí
koleje.
f) Pračky
Karel Havlík poukázal na chybné umístění
praček v nově nainstalovaných klecích. Pračky

