
Zápis z 13. zasedání Rady Kolejí a menz 
29.07.2010 

Přítomni: členové: Oldřich Řeháček, Richard Chudoba, Jakub Jeřábek (od 17.15), 
Jakub Velkoborský, Lucie Králová, Pavel Vojáček; hosté: Mojmír Bém (ředitel KaM 
UK), Martin Prajer 

Program: 

1. Schválení programu  
2. Schválení zápisu  
3. Kritéria pro vyhodnocování žádostí o ubytování v kolejích UK 
4. Volba členů námitkové komise 
5. Různé 
 

Průběh jednání: 

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

2. Schválení zápisu z minulého zasedání 
a. Zápis byl schválen - hlasování: 5-0-0  

3. Kritéria pro vyhodnocování žádostí o ubytování v kolejích UK 
a. Proběhla diskuze nad předloženým materiálem. V této diskuzi 

prezentovali své názory jak přítomní zástupci vedení KaM, tak  
členové Rady KaM. 

b. Diskuse bude pokračovat, po předložení dalších informací a podkladů 
ze strany KaM, na následujícím zasedání Rady KaM. V mezidobí bude 
diskuse probíhat v rámci elektronické konference Rady KaM. 

c. Usnesení: „Rada KaM v souladu s čl. 10 odst. 4 Jednacího řádu Rady 
Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze pověřuje Richarda Chudobu 
zastupováním Rady KaM v otázce kritérií pro vyhodnocování žádostí o 
ubytování v kolejích UK, a to do jejího příštího zasedání“ – hlasování: 
6-0-0 

4. Volba členů námitkové komise 
a. Rada KaM na návrh ředitele KaM schvaluje námitkovou komisi ve 

složení: 
- Lucie Králová 
- Ing. Martin Prajer, Ph.D. 
- JUDr. Svobodová 
- Jakub Velkoborský 

 
hlasování: 6 – 0 – 0  

5. Různé 
a. Proběhla diskuse nad otázkou stravování v letních měsících. 
b. Proběhla diskuse nad otázkou centrálního nákupu surovin pro přípravu 

pokrmů v menzách. Ředitel KaM přislíbil, že nejpozději v březnu 
2011 budou k dispozici podklady pro zásadní diskuzi na půdě Rady 
KaM k uvedené problematice. Ředitel KaM očekává, že pokud se 
neobjeví komplikace v souvislosti se zaváděním bezlimitního systému 



stravování, budou dané materiály k dispozici již do konce tohoto 
kalendářního roku. 

c. Příští zasedání Rady KaM - 4. 10. 2010 od 16:30 
 
 
 

 
 
 

Zapsal: Oldřich Řeháček 


