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Kolejní rada Kajetánka 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 

6. řádné zasedání v roce 2016 

Datum a čas konání: 8. října 2016, 17.30 hodin 

Místo konání: iRoom (7. patro K1A) 

Přítomní členové: Miroslava Gorelová, Vít Jurásek (předseda), Andrea Plávková (místo-

předsedkyně), Tomáš Ryza 

Program zasedání: 1. Vyhlášení doplňovacích voleb 

 2. Řád parkoviště 

3. iRoom 

4. Posilovna 

5. Žádosti o udělení výjimky ze zákazu chovu zvířat 

6. Kufrárny 

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 6. řádného zasedání v roce 2016 navržený jejím před-

sedou. 

Veřejné hlasování (pro / proti / zdržel se): 4/0/0 SCHVÁLENO 

1. Vyhlášení doplňovacích voleb 

Vít Jurásek předložil návrh usnesení: 

Usnesení č. 20/2016: 

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 vysokoškol-

ských 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 2. listopadu 2016 od 18.00 hodin do 22.00 hodin a ve čtvrtek 

3. listopadu 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 ode-

vzdá přihlášku nejpozději do pondělí 31. října 2016 do 20.00 hodin na kterékoliv vrátnici ko-

leje. Přihláška musí mít papírovou podobu a obsahovat jméno a příjmení kandidáta, číslo po-

koje, e-mailovou adresu a vlastnoruční podpis. Spolu s přihláškou může kandidát odevzdat 
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svůj volební program na papíru o maximálním formátu A4, který bude vyvěšen spolu s kandi-

dátní listinou. 

Kolejní rada jmenuje volební komisi ve složení: Miroslava Gorelová, Vít Jurásek a Andrea 

Plávková. 

Do kolejní rady bude volen jeden člen. 

Veřejné hlasování (pro / proti / zdržel se): 4/0/0 SCHVÁLENO 

2. Řád parkoviště 

Vít Jurásek informoval přítomné o záměru vedoucí koleje upravit provozní řád parkoviště 

před objektem K1 v tom smyslu, že Koleje a menzy nemohou poskytnout parkovací místa 

všem zájemcům vzhledem ke kapacitě parkoviště a neodpovídají za neoprávněné obsazení 

pronajatého parkovacího místa jiným vozidlem. 

Přítomní členové kolejní rady nesouhlasí s tím, aby Koleje a menzy neměli povinnost garan-

tovat parkovací místo těm ubytovaným, kteří si za něj řádně zaplatili. Tomáš Ryza navrhnul, 

aby kromě důsledného spouštění závory po každém průjezdu byly okolo parkoviště umístěny 

mechanické zábrany proti neoprávněnému vjezdu objetím závory a aby byla všechna parko-

vací místa zřetelně očíslována. 

3. iRoom 

Miroslava Gorelová přítomným sdělila, že ředitelství Kolejí a menz rozhodlo o prodloužení 

smluv pracovníků iRoom konce roku 2016 a v nejbližších dnech se očekává opětovné zpro-

voznění. Ředitelství však odmítá uzavřít smlouvy s novými pracovníky na uvolněná místa, 

z toho důvodu bude provozní doba pravděpodobně omezena jen na vybrané dny v týdnu. 

4. Posilovna 

Přítomní se shodli, že uzavření kolejní posilovny na přelomu září a října je na koleji již ustá-

lenou praxí. Tomáš Ryza však upozornil, že údajně letos narozdíl od předchozích let nebyl 

vstup do posilovny umožněn ani ubytovaným s průkazem pro akademický rok 2015/2016. Vít 

Jurásek slíbil, že zjistí od vedoucí koleje ohledně této záležitosti další informace. 

5. Žádosti o udělení výjimky ze zákazu chovu zvířat 

Kolejní radě byly ke dni 6. října 2016 předloženy k vyjádření tři žádosti o udělení výjimky ze 

zákazu chovu zvířat. Ke všem žádostem se již souhlasně vyjádřili spolubydlící žadatelů. 

Vít Jurásek předložil návrh usnesení: 

Usnesení č. 21/2016: Kolejní rada se k žádosti ubytované Dominiky Kališové o povolení cho-

vu psa vyjadřuje souhlasně. 

Tajné hlasování (pro / proti / zdržel se): 3/1/0 SCHVÁLENO 

Za členy volební komise byli ustaveni: Miroslava Gorelová, Andrea Plávková a Tomáš Ryza. 
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Vít Jurásek předložil návrh usnesení: 

Usnesení č. 22/2016: Kolejní rada se k žádosti ubytované Julie Gábrišové o povolení chovu 

laboratorních potkanů vyjadřuje souhlasně. 

Tajné hlasování (pro / proti / zdržel se): 3/1/0 SCHVÁLENO 

Za členy volební komise byli ustaveni: Miroslava Gorelová, Andrea Plávková a Tomáš Ryza. 

Vít Jurásek předložil návrh usnesení: 

Usnesení č. 23/2016: Kolejní rada se k žádosti ubytovaného Antonína Kaplana o povolení 

chovu hada vyjadřuje souhlasně. 

Tajné hlasování (pro / proti / zdržel se): 2/2/0 NESCHVÁLENO 

Za členy volební komise byli ustaveni: Miroslava Gorelová, Andrea Plávková a Tomáš Ryza. 

6. Kufrárny 

Vít Jurásek přítomným oznámil, že vedoucí koleje chce pokračovat v plánu na zrušení kufrá-

ren a na kolejní radu se obrací s otázkou, jak uvolněné prostory využít. Jelikož prostor kufrár-

ny na K1 sousedí s pokoji, nemůže být místnost použita k hlučným činnostem. Andrea Pláv-

ková a Miroslava Gorelová by nejvíce ocenily vytvoření nové sušárny. Tomáš Ryza pak 

navrhnul do kufrárny přesunout stávající sušárnu a prostory sušárny využít jako menší spole-

čenskou místnost. 

Všichni přítomní se shodli, že je nutné spolu s vedoucí koleje absolvovat prohlídku všech spo-

lečných prostor koleje. 

7. Stanovení termínu příštího řádného zasedání 

Vít Jurásek předložil návrh usnesení: 

Usnesení č. 24/2016: Kolejní rada se usnesla na termínu svého příštího řádného zasedání: 

Příští řádné zasedání se bude konat v týdnu od 7. listopadu 2016. 

Veřejné hlasování (pro / proti / zdržel se): 4/0/0 SCHVÁLENO 


