
Zápis ze zasedání KR Kajetánka
ze dne 11. 1. 2019

Místo a čas konání: Klubovna v budově K1, 15:00 
Zapsala: Petra Pelikánová
Přítomni: Martin Mareš (předseda), Jakub Maroušek (místopředseda), Patrik Romanský, Matúš 
Maďar, Kateřina Štruncová
Hosté: Vítek Jurásek (bývalý člen KR),  Petra Pelikánová (předseda volební komise)

Schválení programu
Kolejní rada (KR) se jednomyslně shodla na následujícím programu ustanovujícího zasedání:

1. Funkce kolejní rady
2. Volba předsedy a místopředsedy
3. Ostatní

- termín příštího zasedání

1. Funkce kolejní rady
Petra Pelikánová a Vít Jurásek seznámili nové členy s oranizační strukturou Kolejí a menz     
Univerzity     Karlovy     (KaM). Zmínili předpisy, které se týkají fungování kolejních rad a jimiž se musí
kolejní rada řídit.

Lidé z vedení KaM:

Ředitel KaM: Ing. Jiří Macoun
Vedoucí ubytovacích služeb: Mgr. Miroslava Hurdová
Vedoucí stravovacích služeb: Josef Zajíc
Vedoucí koleje Kajetánka: Miroslava Hlavatková

Další orgány související s KaM:

Grémium předsedů kolejních rad - Předseda KR se automaticky stává členem Grémia, tento orgán 
zastupuje všechny ubytované v kolejích Univerzity Karlovy. Jeho zasedání se konají přibližně 
jednou za 2 měsíce ve Studentském klubu v Celetné (jsou veřejná a s občerstvením) za přítomnosti 
ředitele KaM a dalších zaměstnanců z vedení. Na jejich webových stránkách je možné najít 
informace z jejich zasedání, které se mohou týkat plošně všech ubytovaných.

Rada kolejí a menz - Grémium má 2 zástupce v tomto kontrolním orgánu, který spadá pod rektora 
UK a dohlíží na správné fungování KaM.

Předpisy

Zasedání KR probíhá podle Jednacího řád  u   kolejních rad vysokoškolských kolejí Univerzity   
Karlovy v Praze. 

Funkce kolejních rad a způsob jejich volby či vznik a zánik mandátu upravuje Volební řád pro 
volbu členů kolejních rad vysokoškolských kolejí Univerzity Karlovy v Praze, Organizační řád 
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Kolejí a menz   Univezity Karlovy v Praze   a Řád pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb 
Univerzity Karlovy v Praze.

2. Volba předsedy a místopředsedy
Proběhlo tajné hlasování o volbě předsedy a místopředsedy KR. Volební komise byla ve složení: 
Jakub Maroušek, Patrik Romanský, Matúš Maďar. Předsedou byl zvolen Martin Mareš s počtem 
hlasů 4, jeden hlas získal Jaku Maroušek. Místopředsedou byl zvolen Jakub Maroušek se 3 
získanými hlasy, jeden hlas obdržel Matúš Maďar a jeden hlas získala Kateřina Štruncová.

Předseda KR vyplnil evidenční list a společně s protokolem o průběhu voleb jej odevzdá 
předsedkyni Grémia.

3. Ostatní
Komunikační kanály KR

Informace z proběhlých zasedání a dalších aktivit KR se můžete dozvědět přes facebookovou 
stránku kolejní rady Kolejní rada Kajetánka.

Různé

KR diskutovala další témata jako předání správy webových stránek, nástěnek, e-mailové adresy. 
Dále současný stav nového informačního systému KaM, jehož součástí měl být například nový 
systém zámluv pokojů (měl být dodán již před cca 2 lety, ale asi ani v září letošního roku ještě 
nebude v plném provozu). Jako další témata navrhovaná k dalším jednáním padla iRoom, přebírání 
balíků, průběhy oprav a dalších řemeslných prací, kufrárny, snídaně a večeře v menze, posilovna, 
hlášení závad a oprav v prostorách mimo pokoje (př. výtahy, projektor k půjčování).

Termín příštího zasedání

Předběžný termín příštího zasedání byl zvolen na 20. 2. 2019 od 19:00. S ohledem na začátek 
nového semestru se může termín nebo čas ještě změnit. Přesné datum, místo a čas konání budou 
zveřejněna na facebooku KR nejpozději 5 dní před konáním zasedání. Zasedání jsou veřejná, takže 
jste všichni srdečně zváni (především máte-li jakýkoliv podnět, kterým by se měla KR zabývat). 
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