
Zápis z 5. zasedání Rady Kolejí a menz 
15.01.2010 

Přítomni: členové: Richard Chudoba, Jakub Jeřábek, Lucie Králová, 
Oldřich Řeháček, Jakub Velkoborský, Jan Šimek, Pavel Vojáček; hosté: 
Ing. Mojmír Bém (ředitel KaM UK) 

Program: 

1. Schválení programu  
2. Schválení zápisu  
3. Paragrafované znění Organizačního řádu KaM 
4. Reklama na koleji 17. listopadu  
5. Volební řád pro volbu členů Kolejních rad 
6. Různé 

a. Webová prezentace 
b. Příští zasedání RKaM 

Průběh jednání: 

1. Schválení programu  
a. Program zasedání byl doplněn o bod „Reklama na koleji 17.listopadu“ 
b. Program zasedání byl schválen – hlasování: 7-0-0 

2. Schválení zápisu z minulého zasedání 
a. Zápis byl schválen – hlasování: 6-0-1 

3. Paragrafované znění Organizačního řádu KaM 
a. Rada KaM projednala návrh paragrafovaného znění návrhu 

Organizačního řádu KaM. K předloženému materiálu byly vzneseny 
připomínky technického i jiného charakteru které byly ve většině 
případů akceptovány. 

b. Bylo dosaženo shody nad kontrolními pravomocemi Rady KaM.  
4. Reklama na koleji 17. listopadu  

a. Rada KaM projednala koncepční záměr pronájmu existující konstrukce 
na koleji 17. listopadu a jeho využití jako reklamní plochy. 

b. „Rada KaM doporučuje řediteli KaM zahájit proces výběrového řízení 
k zajištění pronájmu existujících reklamních ploch na koleji 17. 
listopadu. Mimo běžných opatření musí být zajištěna vhodnost 
reklamy umisťované na těchto plochách tak, aby její obsah nebyl 
v rozporu se zájmy UK.“  - hlasování: 7-0-0 

c. Rada KaM identifikovala následující oblasti reklamy které považuje za 
nevhodné: reklama na tvrdý alkohol, tabákové výrobky, erotické 
služby, hazard, politická uskupení či strany a jejich předvolení 
prezentace. 

5. Volební řád pro volbu členů Kolejních rad 
a. Rada KaM projednala návrh Volebního řádu pro volbu členů kolejních 

rad vzešlý z Grémia předsedů Kolejních rad a uplatnila k tomuto 
návrhu připomínky. 

b. Zapracováním těchto připomínek byl tichým souhlasem pověřen Jakub 
Velkoborský. 



6. Různé 
a. Webová prezentace 

i. Webová prezentace rady je připravena ke spuštění. Návrh 
obsahu připraví předseda Rady KaM. 

b. Příští zasedání Rady KaM 
i. 25.01.2010 od 13:00 

1. Organizační řád KaM 
2. Volební řád pro volbu členů Kolejních rad 

 

Zapsal: Jan Šimek 


