
Zápis z ustavujícího zasedání KR Kajetánka 3. 2. 2022
Místo konání: iRoom, 7. patro K1A, od 18:00
Přítomni: Lukáš Navrátil, Matúš Maďar, Natálie Formanová, Nikola Némethová, František Bálint
Hosté: Mgr. Hurdová (vedoucí kolejí KaM), Martin Mareš (předseda volební komise), Jiří Kukla
Zapsal: Martin Mareš

Kolejní rada se jednohlasně shodla na programu ustavujícího zasedání:
• Seznámení s funkcemi kolejní rady
• Struktura KaMu, rady KaMu a komisí AS
• Volba předsedy a místopředsedy kolejní rady
• Rozdělení práce v KR
• Vize KR
• Komunikační kanály KR (přístup na web, fb a do skupin)
• Novinky z grémia

Úvodní informace
Martin seznámil nové členy s organizační strukturou KaMu a zmínil předpisy, kterými se musí 
kolejní rada řídit. Zejména zminil jednací řád KR a jednací řád Grémia. Dále pak popsal pravomoci 
vycházející z Řádu pro poskytování služeb KaMu a z Organizačního řádu KaMu.

• Volební řád,   J  ednací řád   kolejní rady a Jednací řád grémia  
• Řád pro poskytování služeb  
• Organizační řád  
• Informace pro nové KR  

Nové kolejní radě byla také představena vedoucí kolejí, Mgr. Hurdová, která s kolejnimi radami 
v současné době nejvíce spolupracuje a často kolejním radám pomáha při řešení různých záležitostí.

Volba předsedy a místopředsedy kolejní rady
Usnesení 1/2022: Kolejní rada Kajetánka si volí Lukáše Navrátila na předsedou kolejní rady, 
a Tomáše Balinta si volá za místopředsedu kolejní rady.

Pro usnesení se tajnou volbou vyslovili všichni členové KR (volební komise Nikola a Natálie).

Rozdělení práce v KR
Proběhla krátká diskuze o rozdělení práce v základních oblastech působení kolejní rady:

• Posilovna – František

• Chat - Natálie a Nikola

• Zápisy - František

• Web - Matůš

https://gremiumkr.cuni.cz/GKR2-100.html
https://gremiumkr.cuni.cz/GKR2-100-version1-informace_pro_kolejni_rady.pdf
https://kam.cuni.cz/KAM-118-version1-uk_2132_version1_kam_org_rad.pdf
https://gremiumkr.cuni.cz/GKR2-98-version1-rad_sluzeb_2015.pdf
https://gremiumkr.cuni.cz/GKR2-100.html
https://gremiumkr.cuni.cz/GKR2-100.html
https://gremiumkr.cuni.cz/GKR2-100.html


Vize KR
Nová kolejní rada prodiskutovala několik svých boucích plánu s Mgr. Hurdovou, která se tohoto 
ustavujícího zasedání zúčastnila.

Kolejní rada by chtěla pořídit kávovar nebo automat na kávu před menzu. Tím by vzniklo místo, kde
by se mohli scházet studenti. Obecně je potřeba zvážit potřebu čištění kávovaru a potřebnou údržbu.

Jirka popsal stav hudební místnosti na K2, která byla vytopená vodou. Díky této havárii je 
v současnosti bohužel uzavřená. Matůš položit dotaz, jestli by se k rekonstrukci nemohli použít 
peníze z pojistky. Mgr Hurdová bohužel popisuje, že daný problém se řeší už delší dobu, ale veškéré 
možnosti opravy zatím komplikuje potřeba přiliš velké finanční investice.

Koberce ve studovnách na K2 jsou už velmi staré a nejdou dostatečně vyčistit. Podobná situace je i 
se stoly. Mgr. Hurdová říká, že nějaké volné stoly jsou na Hostivaři, tak by bylo možné je teoreticky 
přemístit. Investice do výměny koberce za lino by možná byla.

Kolejní rada by ráda umožnila nákup zamrazených jídel z menzy. To, co se nesní z menzy, by se tak 
mohlo dále prodávat. Mgr. Hurdová doporučila probrat tuto situaci s panem Brázdou (vedoucí 
menzy Kajetánka)

Kolejní rada se zajímala o budoucí rekonstrukce Kajky. Rekonstrukce K1B by měla být placena 
z dotací MŠMT (horizont dokončení pěti let). Blok K2 je v dlouhodobém plánu, takže pokud bude 
další dotační titul dojde také k rekonstrukci. Pokud by nedošlo k epidemii COVID-19, tak by už 
pravděpodobně K2 byla také zrekonstruovaná.

Proběhla debata o zdražování na kolejích, Kajetánka teď bude pravděpodobně ve skupině kolejí 
s nejvyšším zdražením.

Mgr. Hurdová na závěr zmínila, že na Kajce chybí Housing assistant, který pomáhá studentům 
Erasmu při pobytu na koleji. KR slíbila pomoc při hledání vhodného kandidáta.

Komunikační kanály KR (přístup na web, fb a do skupin)
Martin předal novým členům přístup na facebookovou   stránku kolejní rady  , na web 
kajka.koleje.cuni.cz, do e-mailové skupiny KR Kajetánka a do e-mailové skupiny grémia.

Novinky z grémia
Na grémiu je od začátku roku nová ředitelka, Ing. Miluše Valdová, která grémium seznámila na 
poslední schůzce se svým plánem ohledně změn na KaMu. Podrobnosti jsou uvedeny v posledním 
zápisu z grémia.

Příští zasedání KR Kajetánka se uskuteční po 6 týdnech.

http://www.kajka.koleje.cuni.cz/cs/
http://www.kajka.koleje.cuni.cz/cs/
https://www.facebook.com/kolejni.rada.koleje.Kajetanka/
https://www.facebook.com/kolejni.rada.koleje.Kajetanka/

	Zápis z ustavujícího zasedání KR Kajetánka 3. 2. 2022
	Úvodní informace
	Volba předsedy a místopředsedy kolejní rady
	Rozdělení práce v KR
	Vize KR
	Komunikační kanály KR (přístup na web, fb a do skupin)
	Novinky z grémia


