
 

 

ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ 

 

Termín a místo zasedání: 

9. října 2013 od 20:00, společenská místnost 2. patra koleje 

 

Přítomní členové kolejní rady: 

Michal Bělka, Stanislav Smutný, Lukáš Pelcman 

 

Přítomní hosté: 

Šestice účastníků společenské akce, jejíž simultánní konání ve stejném čase i prostoru se 

zasedáním kolejní rady bylo dáno uzamčením dvou ze tří společenských místností. 

Program zasedání byl schválen tichým souhlasem v následující podobě: 

1) Volba předsedy kolejní rady 

2) Volba místopředsedy kolejní rady 

3) Doplňovací volby 

4) Různé 

Průběh zasedání: 

1) Volba předsedy kolejní rady 

a. Ve volební komisi zasedli Michal Bělka, Stanislav Smutný a Lukáš Pelcman. 

b. Na funkci předsedy kolejní rady kandidoval Michal Bělka. 

c. V tajné volbě získal Michal Bělka tři hlasy z celkových tří. 

d. Michal Bělka se tedy stal předsedou Kolejní rady koleje Arnošta z Pardubic. 

 

2) Volba místopředsedy kolejní rady 

a. Ve volební komisi zasedli Michal Bělka, Stanislav Smutný a Lukáš Pelcman. 

b. Na funkci předsedy kolejní rady kandidoval Stanislav Smutný. 

c. V tajné volbě získal Stanislav Smutný tři hlasy z celkových tří. 

d. Stanislav Smutný se tedy stal předsedou Kolejní rady koleje Arnošta z Pardubic. 

 

3) Doplňovací volby 
 

a. Usnesení č. 7/2013: 

„Kolejní rada koleje Arnošta z Pardubic na základě Volebního řádu pro volbu členů kolejních 
rad, čl. 7 odst. 7, vyhlašuje doplňovací volby do Kolejní rady koleje Arnošta z Pardubic. Volby 
proběhnou 5. a 6. listopadu 2013, po oba dny v časech 17:00 – 21:00.  
 

Přihláška ke kandidatuře se podává elektronicky na e-mailovou adresu 
kolejni.rada@arnost.koleje.cuni.cz. Přihláška musí obsahovat jméno kandidáta, titul, číslo 
pokoje, v němž je ubytován, školu (v případě Univerzity Karlovy i fakultu), studijní obor, ročník 
a typ studia, e-mailovou adresu a telefonní číslo.  
 

Počet nově volených členů kolejní rady se stanovuje na dva. Kolejní rada dále jmenuje volební 

komisi ve složení Michal Bělka, Stanislav Smutný a Lukáš Pelcman.“ 

(hlasování 3-0-0, pro-proti-zdržel se) 

 



 

 

 

 

4) Různé 

a. Kolejní rada vyslovila předběžný souhlas s plánem Jozefa L’ahkého na uspořádání 

společenské akce, která by se měla v prostorách koleje konat v úterý 5. listopadu 

2013. Připomíná však, že organizátor akce zodpovídá za její spořádaný průběh. Tím 

se rozumí zejména nepřítomnost příslušníků Policie České republiky v prostorách 

koleje. 

b. Členové kolejní rady obešli všechny kuchyňky s cílem zjistit stav tamních 

elektrických spotřebičů. Zatímco ve druhém a třetím patře chybí mikrovlnné trouby, 

ve čtvrtém patře byly nalezeny dvě. Podrobnější šetření ukázalo, že jedna z nich je 

v soukromých rukou, nicméně volně přístupná ve společných prostorách koleje. 

Z iniciativy Stanislava Smutného byla druhá mikrovlnná trouba – ve vlastnictví KaM 

– přemístěna do třetího patra. Kolejní rada by uvítala doplnění stavu kuchyňských 

spotřebičů. 

c. Kolejní rada naléhavě žádá o zpřístupnění společenské místnosti ve třetím patře, 

neboť na koleji v tuto chvíli panuje zoufalý nedostatek společných prostor. Studovna 

ve čtvrtém patře je uzavřena do 15. října a slouží jako kufrárna, o využití 

společenské místnosti ve třetím patře nemá kolejní rada žádné informace. 

V souvislosti se společenskými místnosti kolejní rada připomíná existenci „řádů“, 

které pro jejich využívání vypracovala v minulém akademickém roce, a žádá vedení 

koleje, aby byly tyto dokumenty opět vyvěšeny v příslušných místnostech. 

d. Termín příštího zasedání kolejní rady byl stanoven na 6. listopadu 2013. 

 

 

V Praze dne 9. října 2013 

 

Michal Bělka 

předseda kolejní rady 

 

 


