ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
Termín a místo zasedání:
26. června 2014 od 20:45, společenská místnost 4. patra koleje
Přítomní členové kolejní rady:
Michal Bělka, Jindra Zieglerová, Lukáš Pelcman, Pavla Žůrková
Poznámka:
Kolejní rada byla v době zasedání čtyřčlenná, Monice Boháčové zanikl mandát z důvodu vystěhování z
koleje. Monika Boháčová však vyjádřila vůli stát se náhradníkem dle volebního řádu, členkou kolejní rady
se proto automaticky opět stane po nástupu na kolej.
Program zasedání byl schválen tichým souhlasem v následující podobě:
1) Zrušení koleje
2) Zámluvy pokojů
3) Činnost kolejní rady po prázdninách
Průběh zasedání:
1)

Zrušení koleje
a. Michal Bělka a Jindra Zieglerová seznámili ostatní členy kolejní rady s výstupy z jednání
s členkou kolegia rektora, PhDr. Alicí Němcovou Tejkalovou, Ph. D.
b. Předseda KR na základě navazující e-mailové komunikace s doktorkou Tejkalovou
informoval, že vedení KaM nechalo výběr dvou dislokovaných pater na nás. Zrekapituloval
rovněž vývoj e-mailové konference v rámci kolejní rady, v jejímž rámci se KR na žádost
rektorátu předběžně rozhodla požádat univerzitní orgány, aby soustředili ubytovací kapacitu
do 4. a 5. patra, a to zejména z bezpečnostních důvodů – kolejní rada striktně požaduje, aby
do obydlených pater nevstupovaly žádné osoby, které na koleji nejsou ubytované.
c. Po delší diskuzi bylo schváleno usnesení číslo 3/2014:
„Kolejní rada koleje Arnošta z Pardubic doporučuje ředitelství KaM a rektorátu Univerzity
Karlovy, aby pro dislokaci v akademickém roce 2014/2015 určily druhé patro koleje.
Kolejní rada podotýká, že druhé patro koleje je co do počtu místností srovnatelné s
původně navrhovanou kombinací čtvrtého a pátého patra, tudíž by mělo v daném
akademickém roce uspokojit prostorové požadavky CESES a ÚJOP. Kolejní rada se
domnívá, že by takové řešení bylo z ekonomického hlediska přínosné i pro ředitelství KaM.
Neshledají-li příslušné univerzitní orgány navrhované řešení realizovatelným, žádá kolejní
rada, aby byly ubytovací kapacity koleje v akademickém roce 2014/2015 soustředěny do
čtvrtého a pátého patra a tato patra byla dostatečně zabezpečena proti vstupu jiných než
ubytovaných osob.“
Schváleno v poměru 3-1-0 (pro-proti-zdržel se)

2)

Zámluvy pokojů
a. Michal Bělka konstatoval, že vzhledem k nejisté ubytovací kapacitě a rozložení pokojů
v akademickém roce 2014/2015, jakož i skutečnosti, že pro kolej Arnošta z Pardubic byl
vzhledem k této nejistotě vyřazen z provozu prodejní portál, není reálné přistoupit
k realizaci zámluv pokojů prostřednictvím elektronického systému. Zámluvy budou
realizovány tradičním způsobem, předseda KR bude s ubytovanými komunikovat e-mailem.

3)

Činnost kolejní rady po prázdninách
a. Michal Bělka seznámil kolejní radu se zněním volebního řádu, zejména se zánikem mandátu
členů kolejní rady, kteří přes léto nebudou ubytování na koleji. Členy, kteří mají zájem na
koleji v akademickém roce 2014/2015 opět bydlet, upozornil, že pro automatické obnovení
členství je třeba vyjádřit vůli stát se náhradníkem. O týž krok požádal členy kolejní rady,
kteří již na koleji bydlet nechtějí, neboť díky tomuto kroku nebude nutné přistupovat na
začátku akademického roku k doplňovacím volbám. Ty by neměly smysl, jednak na přelomu
semestrů končí funkční období celé KR, o půl roku později navíc zaniká celá kolej.
b. Jindra Zieglerová a Pavla Žůrková informovaly, že počítají s pokračováním svého ubytování
na koleji v příštím akademickém roce. Tytéž plány má Monika Boháčová, které již skončila
ubytovací smlouva. Všechny tři dámy vyjádřily zájem stát se náhradnicemi, Monika
Boháčová tak učinila písemně ještě před odstěhováním z koleje.
c. Lukáš Pelcman vzhledem k nejisté budoucnosti koleje oznámil, že se po prázdninách
pravděpodobně nevrátí. Přesto však vyjádřil vůli stát se náhradníkem.
d. Michal Bělka prodloužil ubytovací smlouvu na léto i následující školní rok, zůstává mu proto
členství v kolejní radě i předsednický mandát. Kolejní rada tvořená jedním člověkem však
z principu není usnášeníschopná. KR proto schválila usnesení číslo 4/2014:
„Kolejní rada koleje Arnošta z Pardubic pověřuje svého předsedu, Michala Bělku,
zastupováním kolejní rady při jednání s vedením koleje, ředitelstvím KaM a dalšími
univerzitními orgány v prázdninovém období roku 2014.“
Schváleno v poměru 4-0-0 (pro-proti-zdržel se)

V Praze dne 26. června 2014
Michal Bělka
předseda kolejní rady

