
 

 

ZÁPIS Z 5. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ 

Termín a místo zasedání: 

19. prosince 2013 od 19:00, společenská místnost 2. patra koleje 

 

Přítomní členové kolejní rady: 

Michal Bělka, Lukáš Pelcman, Jindra Zieglerová, Monika Boháčová, Pavla Žůrková 

 

Přítomní hosté: 

Stanislav Smutný 

Program zasedání byl schválen tichým souhlasem v následující podobě: 

1) Volba místopředsedy kolejní rady 

2) Revize „programového prohlášení“ a stanovení priorit pro nadcházející rok 

3) Kaple ve čtvrtém patře 

4) Různé 

Průběh zasedání: 

1) Volba místopředsedy kolejní rady 

a. Členy volební komise byli jmenováni Michal Bělka, Pavla Žůrková a Lukáš Pelcman. 

b. Na funkci místopředsedkyně KR kandidovala Jindra Zieglerová.  

c. Místopředsedkyní KR byla v tajné volbě zvolena Jindra Zieglerová. (5 hlasů) 
 

2) Revize „programového prohlášení“ 

Nově zvolené členky KR byly seznámeny s prioritami, které pro své působení stanovila KR ve svém 
původním složení vzešlém z minulých voleb. Se všemi body „programového prohlášení“ souhlasily a 
ztotožnily se tak s programem Kolejní rady koleje Arnošta z Pardubic. 
 

3) Kaple ve čtvrtém patře koleje 

Všichni členové KR vyjádřili vůli nadále se zabývat problémem kaple ve čtvrtém patře koleje, kterou 
má v nájmu Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy. Vzali na vědomí předchozí 
komunikaci mezi předsedou KR a předsedou VUS UK. 
 
Prioritou kolejní rady je zajištění bezpečnosti a soukromí pro ubytované studenty, jakož i 
zpřístupnění reprezentativních prostor koleje pro potřeby ubytovaných, kolejní rady, Grémia 
předsedů kolejních rad či zaměstnanců KaM. 

 
4) Různé 

a. Předseda KR informoval o rezignaci Stanislava Smutného na funkci člena a místopředsedy kolejní 
rady, neboť stráví nadcházející semestr v Itálii a nebude tudíž ubytován na koleji Arnošta 
z Pardubic.  Jemu i Lukáši Pelcmanovi zároveň poděkoval za pomoc s realizací doplňovacích voleb. 

b. Termín příštího zasedání byl stanoven na konec února. Přesný termín není možné v danou chvíli 
určit, neboť nejsou známy rozvrhy výuky jednotlivých fakult pro letní semestr. 

 
 

 

V Praze dne 19. prosince 2013 

 

Michal Bělka 

předseda kolejní rady 


