Zápis ze zasedání Grémia ze dne 27. 11. 2001
Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti KaM ve Voršilské. Začalo ve 14:05h a skončilo ve
20:10h.
Př ítomni s hlasovacím právem: J. Zásměta (17. listopad), M. Hyánková (Budeč), R. Černý
(Hvězda), P. Brabenec (Jednota), T. Petružela (Kajetánka), L. Bohucký (Na Větrníku), M. Šejnoha
(Petrská), J. Neruda (Švehlova), M. Vaňo, nahradil V. Konečný (Houšťka), D. Maršík (I.
Olbrachta), D. Novotná, nahradil O. Frýbort (Nová kolej), O. Matějů (Bolevecká), Z. Tříska
(Heyrovského), V. Laxa (Šafránkův pavilon), M. Oťapka (J. Palacha+Na Kotli), V. Filip (Sociální
komise ASUK), hosté: Ing. K. Höfer (ředitel KaM), Ing. J. Jandus (vedoucí technického útvaru
KaM).
1. Program zasedání
a. Byl schválen program zasedání v tomto znění: 1. Program zasedání, 2. Kontrola
zápisů z minulých zasedání, 3. Stanovení termínu příštího zasedání, 4. Informace
ředitele KaM, 5. Různé I, 6. Informace předsedy, informace zástupce Sociální
komise ASUK, 7. Kritéria ubytování, 8. Různé II (1000).
2. Kontrola zápisů z minulých zasedání
a. Byl schválen zápis ze dne 30.10.2001 (1000) a dále byl schválen zápis ze dne
13.11.2001 (1001).
3. Stanovení termínu př íštího zasedání
a. Byl schválen termín příštího zasedání 18.12.2001 od 14:00h (1200).
4. Informace ř editele KaM
a. Ředitel KaM informoval o výrobě šokem chlazené stravy. Výrobnou je menza 17.
listopadu, v této chvíli se jídlo rozváží do Jinonic a částečně do menzy Švehlova.
Výhledově se počítá se začleněním do tohoto systému i u menzy Kajetánka, Větrník
a HTF. Použití tohoto systému se v současnosti stává téměř nutností, a to zejména z
důvodu zpřísnění hygienických norem, které nejsou některé současné menzy
schopny bez nemalé finanční investice dodržet.
5. Internetové sítě na kolejích Jednota a Švehlova byly předány. Ing. J. Jandus sdělil, že síť na
Arnoštu z Pardubic by měla být předána příští týden a na Kajetánce do půlky prosince.
Ředitel informoval, že akce zavádění sítě podařila realizovat též díky spolupráci
ubytovaných a vzhledem k tomu, že se podařilo ušetřit nějaké prostředky, bude se dále
Internet rozšiřovat.
6. V současné době je v Praze 476 neuspokojených včasně podaných žádostí, z toho 271 vyšší
ročníky a 205 prváci. Po přidání pozdních žádostí k 1.12. bude celkem asi 760
neuspokojených žadatelů.
7. Přijato usnesení: "Grémium bere na vědomí informace KaM."(1400)
8. Různé I
a. Zástupci koleje v Brandýsu Grémium seznámili s peticí, ve které upozorňují na velké
problémy s elektrickou sítí. Přijato usnesení: "Grémium bylo seznámeno s peticí
Nové koleje a doporučuje řešit aktuální situaci snížením či úplným zrušením
poplatků za elektrospotřebiče vzhledem k současnému stavu el. sítě."(1500)

9. V. Laxa informoval přítomné o situaci, kdy vedoucí 8. správy (Plzeň) údajně vyžaduje
placení kolejného do 15. dne předchozího měsíce. M. Oťapka zase informoval o problému,
kdy na kolejiv Hradci naopak studenti nemají možnost platit kolej bezhotovostně. Přijato
usnesení: "Grémium konstatuje, že v mimopražských správách nejsou opakovaně
reflektovány platné univerzitní předpisy, považuje tento stav za nevyhovující a bude o něm
informovat prorektorku pro sociální záležitosti studentů UK." (1500)
10. Grémium se shodlo na uzavření konference gremium (at) kolej.mff.cuni.cz jen pro vnitřní
potřeby Grémia, členem může být pouze člen některé kolejní rady nebo Sociální komise
ASUK. Dále se shodlo na založení otevřené konference Grémia gr
public@kolej.mff.cuni.cz do které se může přihlásit kdokoliv.(1401)
11. R. Černý informoval, že vedoucí správy vyžaduje každou žádost o ubytování na pohlavně
smíšeném pokoji/buňce zvlášť podepsat od kolejní rady.
12. Informace př edsedy, informace zástupce Sociální komise ASUK
a. V. Filip informoval o tom, že na senát měl být předložen návrh na vybudování
hotelových lůžek na koleji Větrník, avšak vzhledem k tomu, že chybělo vyjádření
kolejní rady Větrníku, byl návrh stažen. V případě že kterákoliv kolejní rada nebude
vyzvána k vyjádření k záležitosti vyplývající z ŘVŠK, nechť se okamžitě ozve, aby
se včas situace vyřešila.
13. Kritéria ubytování
a. V Brandýsu nechť ze současně ubytovaných kolej dostane každý nad minimální
hranici, kdo o ni požádá, s podmínkou, že mu nebude vyhověno v případě zájmu o
přestěhování nebo výměnu na pražskou kolej. (1500)
14. Použití bonusu, který velmi zvýší šanci na získání koleje (1302), u vyšších ročníků jednou
kdykoliv během studia, není možné dělení bonusu a užití ve více letech (1212)  výše
bonusu bude ještě dopočítána.
15. 3% kapacity pro děkany s tím, že by měl být zveřejněn seznam žadatelů, kteří takto kolej
získali; doporučení  ať si zájemci na fakultách sami požádají a je vybíráno mezi nimi. (13
01)
16. PGS  zachovat jako absolutní kritérium, avšak apelovat na to, aby se odstranilo využívání
PGS studia jen pro studentské výhody. (1400)
17. Oboustranný sirotek  zachovat jako absolutní kritérium. (1400)
18. Dle zákona o soc. potřebnosti  zachovat absolutní kritérium; na ostatní sociální případy se
zaměřit při odvolání  dohodnout předem pravidla. (1400)
19. ZTP, ZTPP  jako absolutní kritérium, zvýhodnění procentuálně daných zdravotních potíží
dle zvláštního zákona odloženo na další zasedání.
20. Kapacita pro prváky celkem 25%; vyšší ročníky tedy celkem 75%. Hlasování: pro 27% (7
70) neschváleno, znovu pro 27% (491) neschváleno, pro 23% (581) neschváleno, pro
25% (860) schváleno.
21. Omezení pobytu na koleji na 6 resp. 7 let (s výjimkou "koleje od děkana" nebo ubytování v
Brandýsu). (1040)
22. Různé II
a. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo projednat celý bod 7, bylo dohodnuto
mimořádné zasedání 4.12.2001 od 15:00h.

