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Zápis ze zasedání kolejní rady Kajetánka 28. 5. 2014 

Zasedání kolejní rady Kajetánka proběhlo 28. 5. 2014 v 16.00 v iRoomu, 7. p. K1A. 

Přítomni: Michaela Černá, Martin Čičmanec, Peter Ďurec, Denisa Glacová, Petr Hanzlík, Jakub Velkoborský. 

Nepřítomni: Karel Havlík. 

Hosté: Miroslava Hlavatková, Martin Kameník. 

 

Program 

1) Schválení programu 

2) Kolárna 

3) Vysavače 

4) Rekonstrukce stoupaček na K2 

5) Výtahy na K1 

6) Parkoviště 

7)     Zateplení K1 

8) Posilovna 

9) Rezervace pokojů 

10)   Různé 

  

 

Jednání 

1) Schválení programu 
Program schválen 6-0-0. 

2) Kolárna 
KR s vedoucí koleje paní Hlavatkovou opětovně 

projednala možnosti zřízení kolárny. Paní Hlavatková 

přislíbila, že získá podrobnější informace u vedení KaM. 

KR skrze facebookovou anketu zjistí, kolik lidí by mělo 

případně zájem o uložení kola za poplatek 100 Kč na 

měsíc a výhledově zpracuje hrubý návrh takové 

investice. 

3) Vysavače 
Vedoucí koleje paní Hlavatková souhlasila s nákupem 

profesionálního vysavače. KR jí do dvou týdnů zašle 

návrh konkrétního typu k zakoupení. 

4) Rekonstrukce stoupaček na K2 
Paní Hlavatková informovala KR o nutnosti výměny 3 

stoupaček na K2,  jejíž začátek je naplánován na měsíc 

červenec. Oprava jedné stoupačky potrvá dle odhadu 

přibližně 3 týdny. 

5) Výtahy na K1 
KR byla informována o plánovaném dokončení 

generální rekonstrukce výtahů na K1, která by se měla 

uskutečnit v průběhu letních prázdnin. Předsedkyně KR 

si u magistry Hurdové vyžádá podrobnější informace. 

6) Parkoviště 
Vedoucí koleje paní Hlavatková dále KR oznámila 

plánovanou rekonstrukci parkoviště. Předsedkyně KR 

kontaktuje magistru Hurdovou pro bližší informace o 

projektu. 

7) Zateplení K1 
Paní Hlavatková seznámila KR s plánovaným záměrem 

zateplení budov K1. Do konce června by mělo být k 

dispozici více informací. 

8) Posilovna 
Nákupní seznam nového vybavení posilovny, který 

předložili správci posilovny, byl po konzultaci s paní 

Hlavatkovou odeslán magistře Hurdové. Studenti 

mohou vyjádřit své připomínky k chodu posilovny na 

nově zřízené facebookové stránce, kterou spravuje 

Martin Čičmanec. 

9) Rezervace pokojů 
Jakub Velkoborský nastínil ostatním členům KR 

technické možnosti provádění rezervací pokojů. KR se 

přiklonila k využití systému KR 17. listopadu. Michaela 

Černá svolá zvláštní zasedání, kde KR stanoví termíny 

zámluv a podrobně projedná průběh rezervací. 

10) Různé 
skříňky: KR opět projednala možnost instalace skříněk 

na kuchyňky budov K1. Martin Kameník se nabídl 

vypracovat hrubý návrh a zkontaktovat několik firem 

pro cenovou kalkulaci.

 

Michaela Černá, Denisa Glacová 


