
Kolejní rada Kajetánka 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 

5. řádné zasedání v roce 2016 

Datum a čas konání: 16. května 2016, 9.00 hodin 

Místo konání: Televizní místnost K1 

Přítomní členové: Miroslava Gorelová, Vít Jurásek (předseda), Tomáš Ryza 

Nepřítomní členové: Petr Hanzlík (omluven), Andrea Plávková (místopředsedkyně; omlu-

vena) 

Hosté: Martin Čičmanec (správce posilovny) 

Program zasedání: 1. Nákup do posilovny 

 2. Zámluvy čísel pokojů 

3. Čipové zabezpečení koleje 

4. Správa nad společenskou místností od září 

5. Pračky 

6. Různé 

7. Stanovení termínu příštího řádného zasedání 

Zapisovatel: Vít Jurásek 

Průběh zasedání: 

Vít Jurásek navrhnul program zasedání. K programu zasedání nebyly vzneseny žádné pozmě-

ňovací ani doplňovací návrhy. Vít Jurásek předložil návrh usnesení: 

Kolejní rada schvaluje program svého 5. řádného zasedání v roce 2016 navržený jejím před-

sedou. 

Veřejné hlasování (pro / proti / zdržel se): 3/0/0 SCHVÁLENO 

1. Nákup do posilovny 

Přítomný správce posilovny Martin Čičmanec poskytnul přítomným doplňující informace 

k seznamu navrhovaného nového vybavení do posilovny, který již dříve kolejní radě zaslal. 

Zároveň sdělil, k jakým změnám oproti původnímu seznamu došlo. Namísto lavičky, která by 

vzhledem k finanční situaci posilovny nemohla být pořízena v žádané kvalitě, Martin Čičma-

nec navrhnul pořídit další žebřiny, které jsou však dražší. Tomáš Ryza by dal raději přednost 

kettlebellům a uspořené peníze dál šetřil na lavičku. Martin Čičmanec s tímto nápadem sou-

hlasil a slíbil, že kolejní radě zašle aktualizovaný seznam. 

Vít Jurásek předložil návrh usnesení: 

Usnesení č. 12/2016: Kolejní rada doporučuje zakoupit nové vybavení do posilovny dle před-

loženého seznamu ve znění projednaných úprav. 

Veřejné hlasování (pro / proti / zdržel se): 3/0/0 SCHVÁLENO 

2. Zámluvy čísel pokojů 



Tomáš Ryza sdělil, že bude spolupracovat s Kolejní radou 17. listopadu na aktualizaci webo-

vých stránek pro provádění zámluv, které jsou využívány i Kolejní radou Kajetánka. Všichni 

přítomní členové kolejní rady se po debatě shodli na zachování pravidel pro provádění zámluv 

z roku 2015. Pro aktualizaci obsahu stránek bude nutné ověřit u vedoucí koleje, zda jsou již 

všechny pokoje vybavené novou postelí. 

3. Čipové zabezpečení koleje 

V návaznosti na usnesení kolejní rady č. 6/2016 a zasedání Grémia předsedů kolejních rad se 

přítomní členové shodli na potřebě zavést na koleji čipové zabezpečení vstupu nejpozději od 

1. září 2016. Tomáš Ryza se podělil o informace od Kolejní rady Hvězda, na jejíž koleji již 

tento systém funguje. Pro vstup je využíván dle volby ubytovaného průkaz studenta (ISIC). 

Nově se připravuje také alternativa v podobě čipové klíčenky. Nahrání oprávnění ke vstupu 

na průkaz nebo klíčenku probíhá v ubytovací kanceláři při nástupu na ubytování. Klíčenky se 

budou prodávat přímo v ubytovací kanceláři za cenu cca 50 Kč. 

Dále by Tomáš Ryza navrhoval obdobným způsobem zabezpečit i vstup do posilovny. Tím by 

byla odstraněna nutnost výroby posilovenek a odpadlo by též problematické vypůjčování klí-

čů na vrátnici. 

Tomáš Ryza předložil návrh usnesení: 

Usnesení č. 13/2016: Kolejní rada žádá o zprovoznění zabezpečení dveří vedoucích z vestibu-

lu do chodby mezi oběma bloky v přízemí K1, vstupních dveří K2 a vstupu do posilovny po-

mocí elektronických čteček průkazů studentů nebo čipových klíčenek od 1. září 2016. 

Veřejné hlasování (pro / proti / zdržel se): 3/0/0 SCHVÁLENO 

4. Správa nad společenskou místností od září 

Podle Tomáše Ryzy by bylo vhodné, aby kolejní rada převzala správu nad kolejní společen-

skou místností. Tato místnost by pak mohla sloužit i pro pořádání hlučnějších soukromých 

společenských akcí ubytovaných, které se nyní konají často ve společných kuchyňkách, a do-

chází tak k rušení nočního klidu. O využívání místnosti by rozhodovala přímo kolejní rada 

nebo její pověření členové, klíče by se nadále vypůjčovaly na vrátnici. Kolejní rada by záro-

veň na svých webových stránkách uveřejnila časový rozvrh využití místnosti a vypracovala 

její provozní řád. Ten by mohl obsahovat též pravidlo o povinné peněžní záloze na úklid 

a případné škody. 

Tomáš Ryza předložil návrh usnesení: 

Usnesení č. 14/2016: Kolejní rada navrhuje převzít pod svou správu kolejní společenskou 

místnost, pro kterou vypracuje provozní řád a rozvrh jejího využití. 

Veřejné hlasování (pro / proti / zdržel se): 3/0/0 SCHVÁLENO 

5. Pračky 

V návaznosti na usnesení kolejní rady č. 5/2016 by Tomáš Ryza navrhoval pořídit na K1 pět 

nových průmyslových praček a současné spolehlivé pračky z K1 prozatím přesunout na K2, 

kam by mohly být průmyslové pračky pořízeny po vyhodnocení provozu na K1. Vít Jurá-

sek a Tomáš Ryza budou o této záležitosti dále jednat s vedoucí koleje. 



6. Různé 

Vzhledem ke zřejmě nefunkčním elektrickým zásuvkám v televizní místnosti K1 požádá Vít 

Jurásek vedoucí koleje o provedení revize zásuvek v televizní místnosti K1 a ve společenské 

místnosti. 

Tomáš Ryza požádá vedoucí koleje o poskytnutí aktuálního telefonního seznamu koleje. 

Pro lepší informovanost ubytovaných by Tomáš Ryza chtěl zavést na webových stránkách ko-

lejní rady dobrovolný newsletter. 

7. Stanovení termínu příštího řádného zasedání 

Vít Jurásek předložil návrh usnesení: 

Usnesení č. 15/2016: Kolejní rada se usnesla na termínu svého příštího řádného zasedání: 

Příští řádné zasedání se bude konat v červnu 2016. 

Veřejné hlasování (pro / proti / zdržel se): 3/0/0 SCHVÁLENO 


