Kolejní rada Kajetánka

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
2. řádné zasedání v roce 2016
Datum a čas konání: 23. února 2016, 21.00 hodin
Místo konání:

iRoom (7. patro K1A)

Přítomní členové:

Petr Hanzlík, Vít Jurásek (předseda), Andrea Plávková (místopředsedkyně), Tomáš Ryza

Nepřítomní členové: –
Program zasedání:

1. Volba místopředsedy
2. Vyhlášení doplňovacích voleb
3. Telefonní ústředna koleje
4. Kufrárny
5. Webové stránky kolejní rady
6. Různé
7. Termín příštího řádného zasedání

Zapisovatel:

Vít Jurásek

Průběh zasedání:
Vít Jurásek navrhnul program zasedání. K programu zasedání nebyly vzneseny žádné pozměňovací ani doplňovací návrhy. Vít Jurásek předložil návrh usnesení:
Kolejní rada schvaluje program svého 2. řádného zasedání v roce 2016 navržený jejím předsedou.
Veřejné hlasování (pro / proti / zdržel se): 4/0/0 SCHVÁLENO
1.

Volba místopředsedy

Petr Hanzlík předložil návrh usnesení:
Usnesení: Kolejní rada volí svou místopředsedkyní Andreu Plávkovou.
Tajné hlasování (pro / proti / zdržel se): 4/0/0 SCHVÁLENO
Za členy volební komise byli ustaveni: Petr Hanzlík, Vít Jurásek a Tomáš Ryza.
2.

Vyhlášení doplňovacích voleb

Vít Jurásek předložil návrh usnesení:
Usnesení č. 2/2016:
Kolejní rada v koleji Kajetánka vyhlašuje
doplňovací volby
na základě čl. 7 odst. 1, 2, 4 a 7 Volebního řadu pro volbu členů kolejních rad vysokoškolských kolejí Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „volební řád) a současně na základě čl. 7
odst. 8 volebního řádu určuje jejich náležitosti dle čl. 9 odst. 3 volebního řádu.

Volby se uskuteční ve středu 16. března 2016 od 18.00 hodin do 22. hodin a ve čtvrtek
17. března 2016 od 18.00 hodin do 22.00 hodin v přízemí vestibulu Kajetánky 1.
Právo být volen má ten, kdo je studentem vysoké školy, je ubytován v koleji Kajetánka a odevzdá přihlášku nejpozději do pondělí 14. března 2016 do 20.00 hodin na kterékoliv vrátnici
koleje. Přihláška musí mít papírovou podobu a obsahovat jméno a příjmení kandidáta, číslo
pokoje, e-mailovou adresu a vlastnoruční podpis. Spolu s přihláškou může kandidát odevzdat
svůj volební program na papíru o maximálním formátu A4, který bude vyvěšen spolu s kandidátní listinou.
Kolejní rada jmenuje volební komisi ve složení: Petr Hanzlík, Vít Jurásek a Andrea Plávková.
Do kolejní rady bude volen jeden člen.
Veřejné hlasování (pro / proti / zdržel se): 4/0/0 SCHVÁLENO
3.

Telefonní ústředna koleje

Kolejní rada projednala návrh vedoucí koleje na snížení nákladů zrušením telefonní ústředny
koleje. Všichni členové se shodli, že úplné zrušení telefonního spojení uvnitř koleje není žádoucí. Tomáš Ryza navrhnul, aby snížení nákladů bylo dosaženo zrušením možnosti přímého
telefonního spojení z jednotlivých pokojů mimo kolej. Členové kolejní rady projednají na
osobní schůzce s vedoucí koleje tuto variantu a případně její technické podrobnosti. K návrhu
vedoucí koleje se kolejní rada vyjádřila usnesením.
Tomáš Ryza předložil návrh usnesení:
Usnesení č. 3/2016: Kolejní rada souhlasí se snížením nákladů v souvislosti s telefonní
ústřednou koleje za předpokladu zachování telefonního spojení mezi jednotlivými pokoji
a vrátnicemi.
Veřejné hlasování (pro / proti / zdržel se): 4/0/0 SCHVÁLENO
4.

Kufrárny

Vít Jurásek seznámil členy kolejní rady se současným problematickým stavem kolejních
kufráren, kdy chybí potřebné provozní řády, evidence uložených věcí je naprosto nedostatečná a v kufrárnách se hromadí věci studentů, kteří již několik let na koleji nepobývají. Vedoucí
koleje navrhuje úplné zrušení institutu kufráren nebo stanovení striktních pravidel provozu.
Dále je zejména nutné po léta odložené věci z kufrárny vyklidit.
Za výrazné iniciativy Tomáše Ryzy bylo dohodnuto rozložit problém kufráren do několika
kroků. V prvé řadě je nutné prostory kufráren navštívit a na základě jejich stavu případně vybrat jejich jiné vhodné využití. Členové se dále shodli, že pro vyklizení prostor bude nejlepší
zveřejnit výzvu k vyzvednutí věcí z kufrárny na vstupních dveřích koleje. Nebudou-li věci
vyzvednuty do stanovené lhůty, kolej je zlikviduje nebo s nimi naloží jiným vhodným způsobem. Tomáš Ryza navrhnul jako konečný termín pro vyklizení přibližně polovinu dubna.
Tomáš Ryza dále navrhnul, aby kufrárny ještě do konce letních prázdnin sloužily svému účelu, ostatní členové proti tomuto návrhu nic nenamítali. K tomuto bodu programu nebyl vznesen žádný návrh usnesení.
5.

Webové stránky kolejní rady

Jako prostředí pro vznik webových stránek kolejní rady bylo zvoleno prostředí vytvořené
Tomášem Ryzou. Ostatní členové kolejní rady se zavázali do příštího řádného zasedání vytvo-

řit a zaslat texty dle interního rozpisu. Tomáš Ryza slíbil, že texty poté může rovnou vložit do
připraveného prostředí. K tomuto bodu programu nebyl vznesen žádný návrh usnesení.
6.

Různé

Tomáš Ryza navrhnul, aby společné balkony v koleji byly vybaveny uzamykatelnými kličkami a začaly být využívány jako sušárny prádla.
Vít Jurásek seznámil členy kolejní rady s návrhem předchozí předsedkyně, aby se ubytovaní
skládali na nákup nové mikrovlnné trouby do společné kuchyňky na patře, kde byla odcizena.
Členové kolejní rady vyjádřili jednotlivě nesouhlas s tímto návrhem.
Tomáš Ryza navrhnul, aby příští revize elektrospotřebičů na pokojích ubytovaných zahrnovala i revizi zásuvek a zejména osvětlení. Dále se domnívá, že do prostředí koupelen by bylo
vhodnější namísto klasických žárovek používat například LED žárovky, které jsou sice dražší,
ale odolnější.
Vít Jurásek seznámil přítomné s aktuální situací v Grémiu a přijal jejich návrhy, které Grémiu
nebo Radě Kolejí a menz přednese.
7.

Termín příštího řádného zasedání

Vít Jurásek předložil návrh usnesení:
Usnesení č. 4/2016: Kolejní rada se usnesla na termínu svého příštího řádného zasedání:
Příští řádné zasedání se bude konat v úterý 29. března 2016 od 21.00 hodin.
Veřejné hlasování (pro / proti / zdržel se): 4/0/0 SCHVÁLENO

