
Zápis z 29. zasedání Rady Kolejí a menz 
13.06.2012 

Přítomni: členové: Jakub Velkoborský, Jan Švadlenka, Oldřich Řeháček, Pavel 
Vojáček, Jan Šimek, Jakub Jeřábek; hosté: Ing. Jaromír Fix, Ing. Martin Prajer, PhD.  

Program: 

1. Schválení programu  
2. Schválení zápisu  
3. Exekuční řízení vedená KaM 
4. Návrh zástupců Rady KaM v poradní komisi JM Rektora UK pro výběrové 
řízení na místo ředitele KaM 

5. Návrh jenování členů námitkové komise 
6. Výklad čl 4. OŘ 05/2012 Zásady ubytování 
7. Různé 

a. Příští zasedání Rady KaM 

Průběh jednání: 

1. Schválení programu  
a. Program zasedání byl schválen tichým souhlasem 

2. Schválení zápisu  
a. Schválení zápisu z 28. zasedání. 

i. Usnesení: „Rada KaM schvaluje zápis ze 28. zasedání ve znění 
rozeslaném do konference rady.“ Hlasování: 6-0-0 

3. Exekuční řízení vedená KaM 
a. Rada KaM obdržela informace o exekučních řízeních vedených KaM. 
b. Předložené pohledávky budou postoupeny k vydražení spol. GAUTE. 

Jde o pohledávky hodnocené dle poskytnutých materiálů a ve znění 
bodu 10. minulého zápisu jako nedobytné.  

c. Rada požádala vedení KaM o poskytnutí informací o výsledcích této 
dražby. 

4. Návrh zástupců Rady KaM v poradní komisi JM Rektora UK pro výběrové 
řízení na místo ředitele KaM 

a. Navrženi byli: 
i. Jan Šimek 

ii. Jan Švadlenka 
b. Náhradník 

i. Jakub Velkoborský 
c. Volební komise ve složení: 

i. Oldřich Řeháček, Jakub Jeřábek, Pavel Vojáček 
ii. Předsedou byl zvolen Jakub Jeřábek. 

iii. Vydáno 6 hlasovacích lístků 
iv. Přijato 6 hlasovacích lístků 
v. Platný 6 hlasovacích lístků 

d. Rada se tajným hlasováním usnesla na následujících zástupcích 
v poradní komisi JM Rektora UK v Praze 

i. Jan Šimek počet hlasů: 5  
ii. Jan Švadlenka počet hlasů: 6 



e. Rada se tajným hlasováním usnesla na následujícím náhradníkovi pro 
případ, že se některý z výše uvedených zástupců nebude moci jednání 
poradní komise zůčastnit 

i. Jakub Velkoborský počet hlasů: 6 
f. Usnesení: „Rada KaM navrhuje JM Rektorovi Univerzity Karlovy 

v Praze jmenovat za členy poradní komise pro výběrové řízení na 
místo ředitele KaM UK své následující členy: Jana Švadlenku a  Jana 
Šimka. Rada KaM navrhuje dále Jakuba Velkoborského jako 
náhradníka na místo ve výše uvedené poradní komisi. Všechna 
hlasování byla provedena tajnou volbou.“ Hlasování: 6-0-0 

5. Návrh ředitele na jenování členů námitkové komise 
a. Vzhledem k rezignaci Jakuba Velkoborského na své členství 

v námitkové komisi navrhl ing. Fix Ladislava Lásku jako nového člena 
námitkové komise. 

b. Usnesení: „Rada KaM schvaluje Ladislava Lásku (t.č. člena KR 17. 
Listopad) jako člena námitkové komise.“ Usnesení přijato tichým 
souhlasem. 

6. Výklad čl 4. OŘ 05/2012 Zásady ubytování 
a. Na základě návrhu radního Velkoborského provedla Rada vlastní 

výklad čl. 4. OŘ 05/2012. 
b. Předmětem výkladu je situace ve které by ubytovaný zamýšlel 

prodloužit ubytování na koleji na které bydlel v daném akademickém 
roce (dále jen „kolej A“) na příští rok 2012/2013, za předpokladu, že 
by letní měsíce odbydlel v jiné koleji (dále jenom „kolej B“) a to v 
případě, že jsou kapacity určené pro ubytování studentů v letních 
měsících na koleji A vyčerpány. 

c. Usnesení: „Odst. 1. čl 4. v současném znění neupravuje situaci, kdy 
v případě  prodlužování smlouvy a účelem žádosti o ubytování na další 
rok dojde vyhrazená kapacita pro letní ubytování. V této souvislosti 
autor předpokládal, že bude možno vyhovět všem případným 
žádostem. V případě, že by došlo k vyčerpání kapacity pro letní 
ubytování doporučuje Rada KaM vedení KaM přijmout taková 
opatření, aby bylo vyhověno všem žadatelům z řad studentů.“ 
Hlasování: 5-0-1 

7. Různé 
a. Příští zasedání Rady KaM 12.09.2012  od 16:30 

Zapsal: Jan Šimek 


