
Z{pis z ustavujícího zased{ní KR dne 17. 11. 2009 
 

Přítomní: Martin Cetkovský, Martin Dekar, Jan Proch{zka, Ondřej Sedl{ček, Marek Vyšinka 

 

Hosté: Michal Šindler (předseda volební komise), Monika Winterov{, Pavel Kvasnička 

 

 

Pl{novaný program: 

 volba předsedy a místopředsedy KR 

 ujasnění činností, kterými se KR zabýv{ a rozdělení zodpovědnosti za tyto činnosti 

 stanovení pevného termínu schůzek KR 

 losov{ní výherců exkurze po z{zemí koleje  

 diskuse současné podoby a účelu webu 

 diskuse metod komunikace s ubytovanými 

 

 

1. Proběhla tajn{ volba předsedy a místopředsedy KR. Kandid{ty byli všichni členové KR, 

ž{dný z členů KR se dopředu své kandidatury nevzdal. 

a. Volba předsedy: potřebnou nadpoloviční většinu získal M. Vyšinka, stal se 

předsedou KR a ujal se vedení zased{ní. (Výsledky: 3x M. Vyšinka, 

1x M. Cetkovský, 1x M. Dekar, 0x J. Proch{zka, 0x O. Sedl{ček). Marek Vyšinka 

bude zastupovat KR na grémiu předsedů kolejních rad. 

b. Volba místopředsedy: V prvním kole nezískal ž{dný z kandid{tů potřebnou 

nadpoloviční většinu (Výsledky: 2x M. Dekar, 2x J. Proch{zka, 1x M. Cetkovský). Do 

druhého kola volby postoupili M. Dekar a J. Proch{zka. Místopředsedou KR byl 

zvolen M. Dekar, který získal 3 hlasy. (J. Proch{zka získal 2 hlasy).  

Všechny odevzdané volební lístky byly platné. Po skončení voleb opustil M. Šindler 

zased{ní KR. 

2. M. Dekar informoval, že před zah{jením zased{ní převzal od předchozího spr{vce – 

Michala Šindlera – přihlašovací údaje do elektronických systémů KR a d{le převedl 

vlastnictví Googlegrupy kr17listopad@googlegroups.com na novou KR. 

3. Proběhlo rozdělení funkcí a pravomocí v oblastech, kterými se KR zabýv{, a to 

n{sledujícím způsobem: 

 M. Vyšinka: zvířectvo na koleji, zastupitel KR v grémiu předsedů kolejních rad, 

nebytové a z{jmové prostory koleje, dr{b dohlížející na nezodpovězené dotazy 

zaslané na adresu kr17listopad@googlegroups.com 

 M. Dekar: ubytov{ní, kufr{rny, z{pisy ze zased{ní KR 

 J. Proch{zka: předseda disciplin{rní komise, sport 

 O. Sedl{ček: parkov{ní, kol{rny 

 M. Cetkovský: web + spr{va informačních prostředků, n{stěnky 

4. Kolejní rada se dohodla na pravidelném termínu zased{ní – bude zasedat každé první 

pondělí v měsíci v symbolickém čase: 17:11. Zased{ní KR budou většinou probíhat za 

přítomnosti vedoucí koleje pí. Věry Kronusové. Nejbližší takové zased{ní proběhne 

7. 12. 2009.   
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5. Marek Vyšinka se vzdal svého pr{va na prohlídku technického z{zemí koleje a vytvořil tak 

místo pro dalšího nečlena KR (do povoleného počtu 8 lidí). V n{sledném elektronickém 

losov{ní (nově) o 4 místa na exkurzi po technickém z{zemí koleje, konané dne 20. 11. 2009, 

byli vylosov{ni n{sledující ubytovaní: 

 Pavel Kvasnička 

 J{n Z{hornadský 

 Milan Ryb{ř 

 Tom{š V{clavík 

A n{hradníci: 

1. Tom{š Srnka 

2. Tibor Blénessy 

Elektronické losov{ní provedl Martin Cetkovský pod dohledem ostatních členů KR. 

6. Web KR a komunikace s ubytovanými. KR se shodla na n{sledujícím:  

 nutnosti z{sadní aktualizace webu KR a doplnění užitečných informací o kolejních 

možnostech, výhledově úpln{ přestavba webu (zodpovědn{ osoba: M. Cetkovský); 

 ofici{lní stížnosti a podněty bude KR přijímat osobně na zased{ních nebo e-mailem 

na adrese: kr17listopad@googlegroups.com (se svými podněty můžete též 

kontaktovat jednotlivé členy KR přímo); 

 průběžné informace z KR budou zveřejňov{ny na webu KR 

(http://www.kolej.mff.cuni.cz/~kr/), vybran{ důležit{ ozn{mení budou také 

vyvěšena na n{stěnk{ch KR a ve zkr{cené podobě na KolejNETu 

(http://www.kolej.mff.cuni.cz); 

 pro řešení běžných problémů, nevyžadujících z{sah KR, mohou ubytovaní použít 

kolejní diskusi (http://www.kolej.mff.cuni.cz/diskuse/). KR upozorňuje, že přestože 

se diskuse nam{tkově účastní i její členové, nejedn{ se o ofici{lní komunikační kan{l 

KR (tj. chcete-li aby v{š podnět byl vyřízen, napište KR přímo). KR se pokusí zajistit 

zvýraznění příspěvků členů KR na fóru. 

7. Marek Vyšinka upozornil na změny předpisů. „Řád vysokoškolské koleje“ byl nahrazen 

„Řádem pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb“, přičemž z něj vypadla někter{ 

ustanovení týkající se kolejních rad, disciplin{rního řízení a dalších. KR pověřuje Marka 

Vyšinku, aby na GPKR jednal ve smyslu minim{lně zachov{ní současného stavu 

v předpisech, které budou v n{vaznosti v nejbližší době přijím{ny. 

 

N{sledující zased{ní se uskuteční 23. 11. 2009 v 17:11 v místnosti KR (tj. poblíž výtahů v suterénu 

budovy B – vedle ekumenické místnosti). 

 

Zapsal: Martin Dekar 
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