Zápis ze zasedání Grémia předsedů kolejních rad
ze dne 14. listopadu 2005

Přítomni: Sokol (Budeč), Hloch (Švehlova), Stiller (Na Větrníku), Polák (Kajetánka), Baran
(Vltava), Kuda (Otava), Řeháček (Sociální komise)
Hosté: Ing. Bém, Ing. Traganová, Ing. Jandus, JUDr. Svobodová (KaM), Blažková, Michera (Na
Větrníku), Goga (Hvězda), Grimová, Košovan (Budeč), Procházková
Program:
1. Schválení programu
2. Informace o nákupech a opravách
3. Změna Zásad o ubytování na kolejích UK 2005
4. Ceník spotřebičů a služeb
5. Kodex zaměstnance UK
6. Informace ředitele KaM
7. Schválení zápisu z 10.10.2005
8. Volby do KR Hvězda a KR AzP
9. Diskuze k návrhu Ubytovacího řádu
10. Návrh na změnu řádu VŠ koleje
11. Různé

1. Program schválen 6-0-0
2. Ing. Jandus seznámil přítomné s aktuálním stavem nákupů, oprav a rekonstrukcí na
kolejích UK. Členové Grémia vyjádřili nespokojenost s koordinací informací o nákupech
a stavebních akcích a požádali vedení KaM o nápravu.
Grémium souhlasilo s návrhem vedení KaM, aby postup výměny nábytku na kolejích byl
realizován na základě dohody vedení koleje s příslušnou KR
3. GPKR se skrze emailovou konferenci vyjádřilo k návrhu změny Zásad ubytování
v kolejích UK v Praze v akademickém roce 2005/2006. Materiálem se následně zabývala
Sociální komise AS UK.
Členové Grémia předložili připomínky k návrhu opatření ředitele KaM upravující postup
při provádění výměny kolejí. Text návrhu v opraveném znění byl schválen.
6-0-1

4. Ing. Traganová seznámila přítomné s úpravami v ceníku elektrických spotřebičů a služeb
na kolejích UK ve smyslu žádosti Grémia z 10. října 2005. Nikdo ze členů Grémia neměl
k návrhu připomínky. Ředitel KaM slíbil okamžitou aplikaci ceníku na všech kolejích
UK. 7-0-0
5. Sociální komise AS UK předložila Grémiu návrh, aby byl vypracován etický kodex
zaměstnance KaM. V diskuzi ředitel KaM vyjádřil souhlas s navrhovanými tezemi a do
budoucnosti nastínil představu „kurzů“ pro zaměstnance KaM. V následném hlasování (31-3) se Grémium usneslo, že nebude žádat ředitele KaM o vypracování etického kodexu.
6. Ředitel KaM informoval přítomné o zájmu vydavatelství Ringier umístit na koleje stojany
s nově vydávaným časopisem zdarma. Členové Grémia se vyjádřili proti.
JUDr. Svobodová přednesla výhrady KaM proti návrhu Ubytovacího řádu od Sociální
komise AS UK
Grémium požádalo ředitele KaM o zprostředkování informačního letáku o kolejních
radách na koleje, kde KR není zvolena.
7. Schválení zápisu z 10. října 2005 7-0-0
8. KR Větrník informovala o průběhu voleb do KR Hvězda. Jelikož do zasedání GPKR
neproběhlo ustavující zasedání KR Hvězda, přítomný zvolený kandidát se účastnil jednaní
jako host.
Grémium předsedů kolejních rad vypisuje volby do KR Arnošta z Pardubic na středu 14.
prosince 2005. Organizací voleb je pověřena KR Budeč.
9. Ubytovací řád
Přítomní diskutovali o návrzích Ubytovacího řádu od KaM a od Sociální komise. Návrh
Grémia bude předán oběma orgánům k vyjádření.
10. Předsedové kolejních rad předložili zápisy ze zasedání KR, na kterém hlasovali o
navrhované změně ŘVŠK. Po shromáždění zápisů od všech kolejních rad bude materiál
předán k vyjádření Sociální komisi AS UK.
11. Diskuze k novému JaVŘ KR a JŘ GPKR se přesouvá na další zasedání.
12. Termín příštího zasedání bude zveřejněn na webu.

Zapsal Ondřej Kuda

