Zápis ze zasedání Grémia předs edů kolejních rad
ze dne 23. ledna 2006
Přítomni: Sokol (Budeč), Hloch (Švehlova), Škultéty (Hvězda), Kumičák (Vltava), Kuda
(Otava), Řeháček (Sociální komise AS UK [SK])
Hosté: Ing. Bém, Ing. Prajer, JUDr. Svobodová (KaM), Balaník (Hvězda), Foniok (SK)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení a schválení programu
Schválení zápisu 15. 12. 2005
Diskuze s ředitele KaM
Diskuze k ubytovacímu řádu
Web GPKR
JaVŘ KR a GPKR
Různé

1. Program schválen

600

2. Zápis schválen bez připomínek

600

3. Diskuze s ředitelem KaM
a) GPKR požádalo ředitele KaM o řešení situace s programem Mefisto: bylo
navrženo, aby seznam dlužníků byl zveřejňován bez čísla univerzitního
průkazu (ISIC), aby bylo v rámci aplikaci o platbách umožno vypsat finanční
historii i ve zjednodušené verzi (má dáti – dal), aby platby účtované studentům
byly generovány hromadně v rámci měsíce. Ing. Prajer přislíbil okamžité
řešení situace, změny v Mefistu budou uplatněny při zavedení novější verze
programu koncem února.
b) Ředitel KaM informoval přítomné o řešení situace s rekonstrukcí na koleji
Budeč. Veškeré požadované materiály by měly být včas dodávány příslušným
osobám.
c) Dodávání nábytku (skříní) do kolejí v Hradci Králové se pozdrželo a výměna
by měla proběhnout v nejbližších dnech.
d) Grémiu požádalo ředitele KaM o zprostředkování kontaktu s 8. správou KaM v
Plzni za účelem zjištění existence tamních kolejních rad, neboť není žádný
oficiální kontakt dostupný.
e) GPKR požádalo ředitele KaM o navržení postupu, podle kterého by jednotlivé
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kolejní rady mohli překontrolovat hospodaření koleje v oblastech, které jsou z
hlediska kolejní rady významné. Ředitel KaM přislíbil zjištění možností, které
nejsou v rozporu s platnými předpisy. Další diskuze byla přesunuta na příští
zasedání GPKR.
f) Proběhla diskuze o možnostech rezervací pokojů na příští rok a o koncepci
rozdělení ubytovací kapacity. Ředitel KaM informoval přítomné o záměru
oddělit ubytovací kapacity podle časového koeficientu – dlohodobé,
krátkodobé,... ubytování. Pracovní podkladní materiály pro KR by měly být k
dispozici koncem února a dále pak v závislosti na dalších předpisech
univerzity k ubytování v příštím roce.
g) Zástupci KR Hvězda seznámili přítomné s problémem zřízení víceúčelového
hřiště na Hvězdě, kde KaM odmítly zastřešit investiční prostředky od MŠMT.
Možnosti řešení budou projednány na příštím zasedání.
4. Proběhla diskuze k ubytovacímu řádu – verzi Sociální komise z 11.1.2006. Své názory
prezentovali též hosté z KaM a SK. Grémium vyjádřilo souhlas se zněním verze SK a
s úpravami sporných bodů kromě problematiky návštěv a kouření. Grémium se
usneslo (510), že považuje za vhodné, aby byly návštěvy registrovány. Členové
Grémia se obrátí na Ing. Prajera v případě, že na jejich koleji nebudou návštěvy
zapisovány. Členové Grémia se usnesli (500), že pokud si návštěva vyžádá čisté
ložní prádlo, měla by být zaplacena cena, která pokryje náklady spojené s manipulací
s prádlem (500). Grémium se usneslo (510) na záměně slov „místnost“ za „místo“
v odstavci pojednávajícím o kouření na kolejích. Další diskuze o ubytovacím řádu –
návětěvách  byla přesunuta na další zasedání.
5. Proběhla diskuze o použitelnosti webových stránek Grémia. Do příštího zasedání
budou zjištěny možnosti řešení.
6. JaVŘ KR a GKR byl opět přesunut na některé další zasedání, protože pozměňovací
návrh k Řádu VŠ koleje, který Grémiu předalo počátkem prosince SK, bude z
administrativních důvodů uplatněn nejspíše na přelomu jara/léta 2006.
7. Termín příštího zasedání bude zveřejněn na webu.

Zapsal Ondřej Kuda
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