
ZÁPIS Z 2. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ 

KOLEJNÍ RADY KOLEJE ARNOŠTA Z PARDUBIC 

 

Termín a místo zasedání: 

27. března 2013 od 20:00, studovna 3. patra koleje 

 

Přítomní členové kolejní rady: 

Michal Bělka, Stanislav Smutný, Filip Beran, Adam Novák, Lukáš Pelcman 

 

Přítomní hosté: 

nikdo 

Program zasedání: 

1) Volba místopředsedy kolejní rady 

2) Programové prohlášení KR a konkrétní kroky k jeho naplňování 

3) Společné lednice 

4) Podněty od studentů 

5) Snížení kapacity koleje 

6) Různé 

Průběh zasedání: 

Michal Bělka seznámil přítomné s navrženým programem, který byl oproti pozvánce rozšířen o 

body 1 (z důvodu procesního pochybení při volbě místopředsedy, na které upozornil předseda 

GPKR) a 5 (na základě podnětu od vedení koleje). Program byl schválen tichým souhlasem. 

1) Volba místopředsedy kolejní rady 

a. Členy volební komise byli jmenováni Michal Bělka, Stanislav Smutný a Filip Beran. 

b. Na funkci místopředsedy KR kandidoval Stanislav Smutný. 

c. Výsledek volby místopředsedy: Stanislav Smutný – 4, zdržel se – 1 

d. Místopředsedou KR byl zvolen Stanislav Smutný. 

 

2) Programové prohlášení a konkrétní kroky k jeho naplňování 

a. Kolejní hospodaření – Jelikož se na naší koleji objevují dotazy na téma vysokého 

kolejného, KR by od vedení KaM přivítala informace o tom, jak se s vybranými 

penězi nakládá, jaký podíl z celkových výnosů koleje má kolejné, jaké jsou případné 

další příjmy koleje, kolik stojí energie, zda celkově kolej hospodaří se ziskem nebo 

ztrátou, jaká je výše celkového zisku (celkové ztráty), jak se s případným ziskem 

nakládá. V této záležitosti bude osloven ředitel KaM, v případě odepření informací 

bude požadavek přednesen na zasedání Grémia. 

b. Společné prostory koleje – KR navrhuje zřízení studovny (4. patro), nekuřácké 

společenské místnosti (2. patro) a místnosti, kde bude povoleno kouření (3. patro). 

Lukáš Pelcman tlumočil názor jedné ze studentek, že jedna studovna je málo. KR 

upozorňuje, že jde především o to, aby byla jedna místnost pevně definována jako 

studovna s patřičným klidovým režimem a uzpůsobeným vybavením, neboť 

v současnosti žádná „klidná“ místnost v podstatě vůbec neexistuje. 



Filip Beran upozornil, že je potřeba odstranit zápach kouře z prostor, které mají být 

nekuřácké (např. vymalovat, vyměnit koberce). KR se shodla na tom, že v první řadě 

je třeba místnosti definovat a případné stavební úpravy nechat provést podle toho, 

zda budou studenti nová pravidla dodržovat, aby se zápach po úpravách nevrátil. 
 

KR se zabývala i možnostmi vybavení těchto místností. V této věci se obrátí na KaM, 

zda nemají ve skladech nějaký nevyužitý nábytek. Do studovny by KR chtěla nechat 

zavést internet. Po vzoru dalších kolejních rad také požádá KaM o zakoupení 

projektoru. 

 

c. Kaple – Michal Bělka seznámil KR s komunikací, kterou vedl s panem Jaroslavem 

Šimůnkem, předsedou Vysokoškolského uměleckého souboru UK. KR argumenty 

předsedy VUS UK respektuje a nebude za stávajících smluvních podmínek o kapli 

dále usilovat. KR přijala usnesení č. 2/2013 (hlasování 5-0-0, pro-proti-zdržel se): 
 

„Kolejní rada koleje Arnošta z Pardubic žádá Koleje a menzy UK, aby přizvaly kolejní 

radu k jednání o změně smluvních podmínek pronájmu kolejní kaple Vysokoškolskému 

uměleckému souboru UK, až bude k takovému jednání příležitost. V případě 

neexistence kolejní rady v době, kdy se tato příležitost naskytne, žádá KR o přizvání 

Grémia předsedů kolejních rad UK. „Změnou smluvních podmínek“ se rozumí ukončení 

stávající smlouvy, její prodloužení, případně uzavírání nájemní smlouvy s kterýmkoli 

subjektem.“ 

 

d. Společné vybavení koleje – KR na základě programového prohlášení a podnětů 

zaslaných ubytovanými studenty diskutovala o úklidových prostředcích, o jejichž 

zakoupení požádá vedení koleje. 

 

3) Společné lednice 

a. KR diskutovala o krádežích potravin ze společných lednic, ke kterým na koleji 

dochází. Po zvážení systému, který pro zabezpečení lednic navrhlo vedení koleje, 

argumentů pro/proti zamykání lednic a podnětů vzešlých od ubytovaných studentů 

se KR rozhodla lednice prozatím nezamykat. KR upozorňuje ubytované studenty, že 

krádeže jídla považuje za „hrubé porušení dobrých mravů“ dle odstavce 2 části VII 

Všeobecných ubytovacích podmínek, které může vést až k ukončení ubytovací 

smlouvy ze strany KaM. KR na tuto skutečnost upozorní přímo v kuchyňkách a 

apeluje na ubytované studenty, aby cizí potraviny z lednic nekradli. Budou-li 

problémy pokračovat, může k uzamčení lednic dojít. 

 

b. Na základě podnětu ubytované studentky byla vyklizena, vypnuta a k provedení 

údržby odvezena jedna z lednic ve druhém patře. Vedení koleje v této souvislosti 

upozornilo, že lednice jsou z velké části přemražené. KR stanovila každý první 

čtvrtek v měsíci dnem, kdy bude vyklizena a večer vypnuta jedna lednice na každém 

patře, aby mohla být v pátek vyčištěna. Na lednici se vždy včas objeví upozornění. 

KR žádá studenty, aby upozornění respektovali a lednice vyklidili. Potraviny, které i 

přes upozornění v lednici zůstanou, budou zlikvidovány. K vyklizení lednic dojde 

poprvé již 4. dubna, a to s výjimkou druhého patra, neboť jedna ze zdejších lednic je 

momentálně v údržbě. 



 

4) Podněty od studentů 

a. Jedna ze studentek nechápe rekonstrukci sprch, která proběhla v prosinci roku 

2012, neboť sprchy před rekonstrukcí vypadaly jako nové. KR se shodla na tom, že 

dotyčná studentka rozhodně není jediná, která tuto rekonstrukci nechápe. KR se na 

důvod rekonstrukce, která dle smlouvy KaM s firmou StavMo s.r.o. stála 739 997,76 

Kč včetně DPH, zeptá vedení koleje. 

b. KR se rozhodla nezabývat podnětem týkajícím se vytírání podlah na jednotlivých 

pokojích uklízečkami KaM. Se studentkou, která podnět podala, se však shoduje 

v tom, že by vzhledem k výši kolejného očekávala lepší služby. V této souvislosti KR 

odkazuje na své programové prohlášení, jehož naplňováním se snaží kvalitu 

ubytovacích služeb zvýšit. 

c. KR se rozhodla v tuto chvíli nezabývat výměnou oken, neboť ji vzhledem 

k historickému charakteru budovy považuje za komplikovanou a finančně náročnou. 

d. Ostatní podněty, které KR obdržela, byly zohledněny v předchozích bodech jednání. 

 

5) Snížení kapacity koleje 

a. KR obdržela žádost o vyjádření k plánu snížení kapacity koleje pro akademický rok 

2013/2014. Plán počítá se změnou pětilůžkových pokojů na čtyřlůžkové. Stanislav 

Smutný upozornil na ostrý nesouhlas studentů, kteří v tuto chvíli na pětilůžkových 

pokojích bydlí. KR se snažila dopátrat důvodu, který KaM k tomuto záměru vede (KR 

byla poskytnuta jen informace o údajné „neplné obsazenosti“). Není zřejmé, zda je 

cílem KaM zrušení nadbytečných pátých lůžek, nebo „rozstrkání přebytečných 

studentů“ z pětilůžkových pokojů na volná místa v ostatních pokojích. Ze seznamu 

ubytovaných studentů ke konci února 2013 KR zjistila, že i pětilůžkové pokoje bývají 

plné (v čase tisku seznamu 201, 301 a 307, tj. 3 z 5 pětilůžkových pokojů) a příliš tak 

co do „neplné obsazenosti“ nevybočují od jiných typů pokojů (existují např. 

dvoulůžkové pokoje s jedním neobsazeným lůžkem). Z těchto důvodů KR požádá 

vedení koleje o upřesnění důvodů, které KaM k tomuto kroku vedou, aby mohla 

legitimitu tohoto kroku podrobněji posoudit. Za současných informací se KR staví 

proti snížení kapacity, neboť nepociťuje výrazný nezájem o pětilůžkové pokoje a 

rozmanitost typů nabízených pokojů považuje za kladnou stránku ubytování na 

koleji. 

6) Různé 

a. Usnesení č. 3/2013 – „Kolejní rada koleje Arnošta z Pardubic pověřuje Filipa Berana 

zastupováním kolejní rady ve věci materiálního vybavení koleje a rozdělení společných 

prostor.“ (hlasování 5-0-0, pro-proti-zdržel se) 

 

b. Usnesení č. 4/2013 – „Kolejní rada koleje Arnošta z Pardubic pověřuje Stanislava 

Smutného zastupováním kolejní rady ve věci materiálního vybavení koleje a úpravách 

kapacity koleje.“ (hlasování 5-0-0, pro-proti-zdržel se) 

 

c. Termín příštího zasedání – 3. řádné zasedání KR se uskuteční ve středu 24. dubna 

2013 od 20 hodin ve studovně třetího patra koleje. 

 

Michal Bělka 

předseda KR Arnošta z Pardubic 


