ZÁPIS ZE 3. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
KOLEJNÍ RADY KOLEJE ARNOŠTA Z PARDUBIC
Termín a místo zasedání:
15. května 2013 od 20:00, studovna 3. patra koleje
Přítomní členové kolejní rady:
Michal Bělka, Stanislav Smutný, Filip Beran, Lukáš Pelcman
Omluvení členové kolejní rady:
Adam Novák
Přítomní hosté:
nikdo
Program zasedání byl schválen tichým souhlasem v následující podobě:
1)
2)
3)
4)
5)

Personální změny ve vedení koleje
Kuřárny a provozní řády studoven
Rezervace ubytování a zámluvy pokojů na rok 2013/2014
Kufrárna
Fungování KR v příštím akademickém roce

Průběh zasedání:
1) Personální změny ve vedení koleje
a. Alena Mikušová naší kolej opouští, od června vede koleje Kajetánka a Komenského.
b. Miloslava Strnadová je od června zbavena pověření vést kolej, nadále zůstává pouze
ubytovatelkou a řeší se s ní pouze záležitosti týkající se ubytování.
c. Novým vedoucím koleje je od června pan Miloš Titzenthaler.
d. Paní Mikušová projevila aktivní zájem o seznámení KR s novým vedoucím.
e. KR se shodla na tom, že této nabídky využije. Určitě se zúčastní předseda KR, účast
ostatních členů je dobrovolná.
2) Kouření na koleji a provozní řády studoven
a. Michal Bělka informoval KR, že paní Strnadová se při rozhovoru s ním zmínila o tom,
že povolení kouření ve studovně 3. patra koleje dosud nebylo oficiálně vyhlášeno.
KR se proto shodla na tom, že bude vhodné k této věci přijmout usnesení. MB
zároveň navrhl znění provozních řádů jednotlivých studoven, které byly
k navrhnutému usnesení připojeny (viz příloha zápisu).
b.

Usnesení č. 5/2013:
„Kolejní rada koleje Arnošta z Pardubic navrhuje vedení koleje zřízení kuřárny ve
studovně 3. patra koleje a podřízení režimu využívání společenských místností řádům,
které jsou přílohou tohoto usnesení.“
(hlasování 4-0-0, pro-proti-zdržel se)

3) Rezervace ubytování a zámluvy pokojů na rok 2013/2014
a. Michal Bělka informoval o problémech, které provází spuštění nového systému
rezervace ubytování na naší koleji. Na jejich řešení spolupracuje s paní Strnadovou,
provozním oddělením KaM a Jakubem Velkoborským z Rady KaM.
b. Na naší koleji by měl systém fungovat tak, že je možné rezervovat si svůj pokoj
formou prodloužení smlouvy i od září 2013 (tj. bez léta) – pokud se to někomu
nepodaří, vyřídí to paní Strnadová v ubytovací kanceláři. S sebou je nutno přinést
písemnou žádost a standardní zálohu.
c. KR by ráda o letošních prázdninách realizovala zámluvy pokojů (tzv. štafle), bude-li
jí to vedením KaM umožněno s ohledem na to, že příslušné opatření ředitele počítá
s komunikací mezi vedením KaM a předsedou KR, přičemž KR Arnošta z Pardubic
během léta předsedu (ani členy) mít nebude. KR se proto rozhodla přijmout
usnesení, kterým stávajícího předsedu KR pověří realizací zámluv, což by mohlo
k vyřešení situace pomoci.
d.

Usnesení č. 6/2013:
„Kolejní rada koleje Arnošta z Pardubic pověřuje Michala Bělku realizací zámluv
pokojů na koleji Arnošta z Pardubic pro rok 2013/2014.“
(hlasování 4-0-0, pro-proti-zdržel se)

4) Kufráfna
a. KR by měla přes léto zajistit provoz kufrárny. Ta vznikne stejně jako loni ve
studovně 4. patra koleje se stejnými provozními podmínkami. Místnost bude
zamčená, klíč je k dispozici na vrátnici oproti kolejence či průkazu totožnosti.
Správcem kufrárny je Stanislav Smutný.
5) Fungování kolejní rady v příštím akademickém roce
a. Michal Bělka informoval, že podle volebního řádu zaniká členství v KR společně
s ukončením ubytování na koleji. Aby členu KR mandát po jeho opětovném nástupu
na kolej znovu vznikl, je nutné předsedovi KR oznámit, že si dotyčný přeje zůstat
náhradníkem. Protože toto oznámení je nutno doručit předsedovi KR, požádal MB
všechny členy KR, aby – pokud si přejí být členy KR i v příštím akademickém roce –
toto oznámení odeslali do 27. června. MB počká do půlnoci a následně (sám sobě)
oznámí svou rezignaci, jakož i vyjádření vůle stát se náhradníkem.

Michal Bělka
předseda KR Arnošta z Pardubic
SEZNAM PŘÍLOH:
a) Provozní řád studovny ve 2. patře
b) Provozní řád studovny ve 3. patře
c) Provozní řád studovny ve 4. patře
d) Žádost o povolení společenské akce

SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST – 2. patro
1) Tato společenská místnost je nekuřácká. Kouření je
povoleno ve společenské místnosti o patro výš.
2) Bude-li se v budoucnu pořizovat nové vybavení do
společenských místností, zamíří právě sem. Bylo by proto
vhodné zvyknout si, že tato místnost slouží pro klidnější a
kultivovanější zábavu.
3) Pokud máte podezření, že by v průběhu vašeho pobytu ve
společenské místnosti mohlo dojít k postupné ztrátě
sebeovládání či zhoršení motorických schopností, zvolte
raději společenskou místnost ve třetím patře.
4) Dodržujte noční klid po 22. hodině.

SPOLEČENSKÉ AKCE NA KOLEJI
Pořádáte-li akci, u níž se předpokládá větší počet účastníků, vyšší míra hluku či
delší doba konání (prakticky vždy, když počítáte s hlukem i po 22. hodině a/nebo
berete na akci hosty, kteří na koleji nebydlí), je třeba splnit jeden byrokratický
úkon – vyplnit formulář žádosti o povolení, který najdete na nástěnce u
skleněných dveří pod 2. patrem. S tím pak zajdete za kterýmkoli členem kolejní
rady, vyškemráte si jeho podpis a formulář přinesete na ubytovací kancelář, kde o
povolení definitivně rozhodne vedení koleje.
I v případě povolených akcí je třeba brát ohled na ostatní, a to včetně obyvatel
okolních domů. Za to odpovídá organizátor akce, jehož jméno bude nahlášeno i
příslušníkům policie, pokud na akci dorazí. Organizátor odpovídá též za předání
uklizené místnosti vedení koleje do 10. hodiny následujícího dne a za případné
škody na vybavení koleje. Zůstane-li místnost neuklizená, může to být důvod pro
udělení výstrahy dle Všeobecných ubytovacích podmínek.

SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST – 3. patro
1) Tato místnost je vyhrazena pro kouření, proto ji k danému
účelu využívejte a nekuřte v jiných prostorách koleje.
2) Dodržujte základní pravidla protipožární bezpečnosti,
nedopalky likvidujte na místech k tomu určených.
3) „Místy k tomu určenými“ se myslí popelníky, nikoli okna.
4) Ani v této místnosti není povoleno užívání či distribuce drog.
5) V místnosti udržujte pořádek a pravidelně větrejte.
6) Dodržujte noční klid po 22. hodině.

SPOLEČENSKÉ AKCE NA KOLEJI
Pořádáte-li akci, u níž se předpokládá větší počet účastníků, vyšší míra hluku či
delší doba konání (prakticky vždy, když počítáte s hlukem i po 22. hodině a/nebo
berete na akci hosty, kteří na koleji nebydlí), je třeba splnit jeden byrokratický
úkon – vyplnit formulář žádosti o povolení, který najdete na nástěnce u
skleněných dveří pod 2. patrem. S tím pak zajdete za kterýmkoli členem kolejní
rady, vyškemráte si jeho podpis a formulář přinesete na ubytovací kancelář, kde o
povolení definitivně rozhodne vedení koleje.
I v případě povolených akcí je třeba brát ohled na ostatní, a to včetně obyvatel
okolních domů. Za to odpovídá organizátor akce, jehož jméno bude nahlášeno i
příslušníkům policie, pokud na akci dorazí. Organizátor odpovídá též za předání
uklizené místnosti vedení koleje do 10. hodiny následujícího dne a za případné
škody na vybavení koleje. Zůstane-li místnost neuklizená, může to být důvod pro
udělení výstrahy dle Všeobecných ubytovacích podmínek.

STUDOVNA – 4. patro
1) Tato místnost je vyhrazena pro studenty, kteří se chtějí
v klidu připravovat na zkoušky. Dopřejme jim alespoň zde
trochu klidu a ticha.
2) Máte-li nepřekonatelnou touhu zapálit si, seběhněte schody a
učiňte tak ve třetím patře, kde je místnost vyhrazená pro
kouření.
3) Nevynášejte ze studovny nábytek, už takhle je ho tady
poměrně málo.
4) Alkohol obvykle narušuje vaši schopnost dodržet pravidlo
číslo 1, proto se mu v této místnosti vyhněte, nejde-li o
nutnou učební pomůcku.

ŽÁDOST O POVOLENÍ SPOLEČENSKÉ AKCE
Žádám kolejní radu a vedení koleje Arnošta z Pardubic o povolení konání
společenské akce v prostorách koleje.
Akce:

Termín:

Místo konání:

Čas:

Předpokládaný počet hostů:
Hlavní pořadatel:

Pokoj:

Prostory, ve kterých akci pořádám, se zavazuji předat vedení koleje
v původním stavu následující den do 10 hodin dopoledne. Zavazuji se
uhradit případné škody, které v souvislosti s akcí vzniknou na majetku
Kolejí a menz UK a ubytovaných studentů. Budu dbát na bezproblémový
průběh akce a ohleduplnost vůči osobám, které se akce neúčastní. Beru na
vědomí, že případné porušení těchto závazků může být důvodem k udělení
výstrahy podle Všeobecných ubytovacích podmínek, případně k dalším
krokům v souladu s předpisy KaM UK.
Datum žádosti:

Podpis pořadatele:

Vyjádření KR:

Podpis člena KR:

Rozhodnutí vedení koleje:

