Zápis ze zasedání Grémia ze dne 11. 04. 2001
Př ítomní s právem hlasovacím:
Luděk Bohucký  zastupující (Větrník), před koncem zasedání vystřídán Stanislavem Štočkem;
Tomáš Božovský (Šafránkův pavilon,Plzeň);
Jaroslav Broža (Kolej Petrská), odstupující předseda Grémia;
Viktor Filip (Sociální komise AS UK), před koncem zasedání vystřídán Stanislavem Štočkem;
Jana Kalusová (Kolej Heyrovského, Plzeň);
Jiří Karásek (Jednota);
Romana Kučerová  zastupující (Budeč), vystřídala Jakuba Riedla
Tomáš Petružela (Kajetánka);
Jakub Riedel (Budeč) vystřídán Romanou Kučerovou
Ondřej Servus (Švehlova Kolej)
Michal Šejnoha (Petrská), vystřídal a nahradil Jaroslava Brožu
Jakub Zásměta  „Krokodýl“ (Kolej 17.11.), nově zvolený předseda Grémia
Lukáš Váňa (Hvězda)
Ondřej Matějů (Bolevecká, Plzeň)
Hosti:
Stanislav Štoček (Větrník), před koncem zasedání vystřídal Viktora Filipa, později Luďka
Bohuckého Michaela Kazdová (Větrník)
1. Odstupující předseda Grémia Jaroslav Broža zahájil zasedání, připomněl svůj úmysl
odstoupit z funkce předsedy i člena Grémia a navrhl, aby se Grémium ještě před volbou
nového předsedy distancovalo od „Výzvy ke změně způsobu ubytování zahraničních
studentů studujících v českém jazyce“ iniciované Karlem Kučerou.
Ondřej Servus navrhl o výzvě bez přítomnosti jejího iniciátora nejednat, Stanislav Štoček na
to namítl, že Karel Kučera o zasedání Grémia věděl.
Neschváleno: 354.
Usnesení: Grémium Kolejních rad se distancuje od „Výzvy ke změně způsobu ubytování
zahraničních studentů studujících v českém jazyce“.
Schváleno: 840.
Odstupující předseda Jaroslav Broža poděkoval Grémiu za úspěšnou spolupráci.
2. Volba předsedy
Odstupující předseda Grémia Jaroslav Broža vyzval k představení se kandidátů a k
projevení případného zájmu o kandidaturu. Stanislav Štoček připomněl, že už dřív na funkci
předsedy navrhl Jakuba Zásmětu, Viktor Filip vysoce ohodnotil práci odstupujícího
předsedy a rovněž podpořil kandidaturu Jakuba Zásměty. Připomněl, že většina úspěšných
změn, ke kterým došlo, vyšla z iniciativy KR Trója, KR Trója je rovněž zdaleka
nejúspěšnější Kolejní rada.

Lukáš Váňa navrhl přestávku, návrh tichým konsensem odsouhlasen.
Po přestávce byla utvořena Volební komise ve složení Stanislav Štoček, Michaela Kazdová,
Michal Šejnoha. Jakub Zásměta se krátce představil. Grémium dospělo k názoru, že
vzhledem k tomu, že žádný jiný kandidát než Jakub Zásměta nebyl navržen, vyjádří
hlasující svou vůli napsáním slova „Ano“ v případě souhlasu s navrženým kandidátem,
slova „Ne“ v případě nesouhlasu s navrženým kandidátem, nenapsáním žádného slova v
případě zdržení se hlasování.
Hlasování (tajné): 9 pro, 1 proti, 2 se zdrželi.
Novým předsedou byl zvolen Jakub Zásměta.
3. Zástupci plzeňských kolejí informovali Grémium o svých problémech s rezervacemi pokojů
na příští rok. Vedoucí plzeňské správy Ing. Kračmer vykládá příslušné ustanovení Zásad
tak, že rezervace provedené Kolejní radou pro něj nejsou závazné a může je svým
rozhodnutím změnit. Stanislav Štoček vyjádřil zásadní nesouhlas, upozornil na nutnost
vyžádání si písemného stanoviska, navrhl znění rezoluce. Usnesení: „Grémium kolejních
rad konstatuje, že rezervace prováděné Kolejními radami na příští školní rok podle čl. 12
„Zásad ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2001/2002“
jsou závazné a změnit je může pouze Kolejní rada.“ Schváleno: 1200.
4. Grémium projednalo návrh Zásad prázdninového ubytování.
Konečný návrh schválen: 1200.
Další usnesení přijatá v souvislosti se schvalováním Zásad prázdninového ubytování:
Usnesení: „Grémium vyzývá KaM, aby upozornění, že žádost o prázdninové ubytování letos
musí podat i cizinci, bylo zveřejněno rovněž v angličtině. Totéž by mělo platit i pro všechna
ostatní upozornění.“
Schváleno: 831.
Usnesení: „Grémium ředitele KaM žádá o přesnou a podrobnou kalkulaci celoročních
režijních nákladů a režijních nákladů v průběhu prázdninového ubytování na jedno lůžko.“
Schváleno: 1200.
Usnesení: „Grémium žádá KaM o vyčíslení nákladů na udržování jednotlivých kolejí i
jednotlivých budov těchto kolejí v období prázdninového ubytování po dobu jejich uzavření
(tj. v době, kdy nejsou obydleny) a vyčíslení nákladů jednotlivých kolejí i jednotlivých
budov těchto kolejí, pokud obydleny jsou.“
Schváleno: 1200.
Usnesení: „Grémium žádá ředitele KaM o podrobný přehled využití kapacity kolejí UK,
které nejsou vyčleněny pro ubytování studentů dle Zásad prázdninového ubytování, za roky
1999 a 2000 a to včetně podrobných finančních údajů.“
Schváleno: 1200.

5. Grémium jednalo o problematice přistýlek. Dospělo k tomuto usnesení:
Usnesení: „Grémium se shodlo na tom, že přistýlky budou rozděleny podle „Zásad
ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2001/2002“. Pravidla
přidělování těchto lůžek konkrétním ubytovaným osobám budou v pravomoci jednotlivých
Kolejních rad.“
Schváleno: 1200.
Usnesení: „Grémium se shodlo na tom, že o kapacitě přistýlek na jednotlivých kolejích
rozhodne vedoucí koleje a KR na základě společné dohody.“
Schváleno: 1200.
6. Na základě dalších podnětů přítomných Grémium přijalo tato usnesení:
Usnesení: „Grémium žádá KaM, aby jednotlivým fakultám co možná nejdříve zaslaly
alespoň přibližný počet míst, které budou mít Děkani fakult k dispozici k rozdělení (čl. 18
Zásad ubytování).“
Schváleno: 1200.
Usnesení: „Grémium žádá ředitele KaM a Prorektorku pro sociální záležitosti studentů o
vyřešení situace s proplácením náhrady cestovních nákladů studentů při cestě na zasedání
Grémia.“
Schváleno: 1200.
Usnesení: „Grémium žádá ředitele KaM o dodání přehledu nenastoupivších studentů na
jednotlivých kolejích i celkově při nastěhování v září za poslední 2 roky dle dřívějšího
příslibu.“
Schváleno: 1200.
7. Grémium se shodlo na datumu svého dalšího zasedání, na tomto zasedání by mělo Grémium
především Zásady prázdninového ubytování projednat s ředitelem KaM a definitivně je
schválit.
8. Dál Grémium předběžně projednalo návrh Organizačního řádu Grémia.

