ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
Termín a místo zasedání:
25. května 2014 od 19:30, společenská místnost 4. patra koleje
Přítomní členové kolejní rady:
Michal Bělka, Jindra Zieglerová, Monika Boháčová, Lukáš Pelcman, Pavla Žůrková
Přítomní hosté:
nikdo
Program zasedání byl schválen tichým souhlasem v následující podobě:
1) Zřízení kufrárny
2) Zámluvy pokojů
3) Různé
Průběh zasedání:
1)

2)

3)

Zřízení kufrárny
a. Na základě podnětu ubytovaných studentek byla diskutována otázka zřízení kurárny v jedné
ze společenských místností. KR se shodla, že bude vhodné kufrárnu zřídit. Jelikož Stanislav
Smutný, který provoz kufrárny zaštítil loni, na koleji již nebydlí, byla organizací kufrárny
pověřena Pavla Žůrková.
b. Kufrárna by měla začít fungovat nejpozději týden před koncem akademického roku –
ubytovací smlouvy končí k 27. červnu. Podmínky budou stejné jako loni, běžný provoz
v době uzamčení kufráfny zajistí zaměstnanci vrátnice. Odložené věci by měly být zabalené
v podepsaných krabicích. Pavla Žůrková rovněž po dohodě s vedením koleje stanoví termín,
do kterého je nutné kufráfnu opět vyklidit.
Zámluvy pokojů
a. Michal Bělka informoval, že ve spolupráci s Grémiem předsedů kolejních rad byla kolej
Arnošta z Pardubic zanesena do elektronického systému zámluv. Kolejní rada se shodla na
tom, že by bylo vhodné zámluvy rezervovat elektronicky. Zámluvy pokojů bude z titulu své
funkce realizovat předseda KR ve spolupráci s vedením koleje a ředitelstvím KaM.
Různé
a. Kolejní rada diskutovala o „kauze“ Kamila Červeného – vedoucí koleje Miloš Titzenthaler
navrhoval odstoupení od ubytovací smlouvy. Po výměně několika e-mailů s předsedou
kolejní rady, v nichž Michal Bělka vyjádřil přesvědčení, že nebyly naplněny podmínky pro
odstoupení od smlouvy (KR nebyla informována o žádné výstraze, Kamil Červený dle svých
slov žádnou nedostal), přišla ze strany paní Strnadové nabídka nahlédnout do záznamů
vrátnice, podle nichž Kamil Červený výstrahu osobně převzal. Podáním návrhu na vyloučení
se ovšem vývoj případu zastavil (KR nebyla ani požádána o vyjádření) a Kamil Červený
v koleji dále bydlí. Je tedy pravděpodobné, že z vyloučení sešlo. Paní Strnadová bude
požádána o vysvětlení současné situace.

V Praze dne 25. května 2014
Michal Bělka
předseda kolejní rady

