Zápis ze zasedání Grémia předsedů kolejních rad
ze dne 20. června 2006
Přítomni: Sokol (Budeč), Škultéty (Hvězda), Stiller (Větrník), Šimek (17.11.), Kumičák
(Vltava), Kuda (Otava),
Hosté: Ing. Prajer (KaM), Seman, Dubec, Jirka
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení a schválení programu
Schválení zápisu 3.5.2006
Diskuze k návrhu smlouvy o ubytování na kolejích UK 2006/2007
Pověření členové na léto 2006
Informace z transformační komise pro KaM
Zásady ubytování na kolejích UK 2006/2007 a Zásady na léto 2006
Různé

1. Program schválen

5-0-0

2. Zápis schválen bez připomínek

5-0-0

3. Diskuze k návrhu Smlouvy o ubytování na kolejích UK pro rok 2006/2007
a) Proběhla diskuze k předloženému návrhu smlouvy. Přítomní diskutovali o
jednotlivých bodech a článcích smlouvy. Jako zásadní připomínky byly shledány
● vynechat zbytečné informace o studentech v hlavičce
● Záznam o převzetí pokoje – GPKR žádá ředitele KaM o aktualizaci
tohoto dokumentu
● zrušit povinnost prokazovat zaplacení zálohy výpisem z účtu
● umožnit zaplacení prvního kolejného bezhotovostně (převodem) s
povinností prokázání proběhnutí platby vhodným (definovaným)
způsobem
● při nutném stěhování dbát ve zvýšené míře na zachování přístupu k
internetu
● lépe definovat odpovědnost za škody na vnesených věcech podle
občanského zákoníku
b) Diskutovalo se o nutnosti vydání nového Ubytovacího řádu před začátkem
akademického roku.
c) Zástupce KR Hvězda přednesl návrh na umožnění stěhování studentů z pokojů s
přípojkou k internetu v případě, že po dobu 2 měsíce internet nepoužívali a
současně existují studenti čekající na pokoj s internetem.
d) Připomínky GPKR ke smlouvě budou diskutovány na zasedání Sociální komise
AS UK (SKAS UK) a předány RNDr. Jelínkovi, vedoucímu kanceláře rektora.
e) GPKR svým usnesením vyjadřuje souhlas s předloženým návrhem smlouvy o
ubytování ve znění připomínek.
6-0-0
4. Předseda a místopředseda GPKR jsou pověřeni jednat jménem GPKR přes léto.
Jednotlivé KR zašlou do konference jména pověřených členů na léto.
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5. Kolega Šimek informoval přítomné o průběhu práce transformační komise pro KaM. V
současné době se sbírají informace o ubytování na partnerských univerzitách i mezi
studenty UK formou antety, která je veřejně dostupná na webu
http://www.is.cuni.cz/ubytovani/anketa/index.php Náplní minulého jednání byla též
situace menzy Budeč, která bude v nejbližsí době rekonstruována.
6. Dne 10. května proběhla z podnětu SKAS UK pracovní schůze členů Grémia kvůli
projednání návrhu Zásad ubytování na kolejích UK v roce 2006/2007. Jelikož se
nejednalo o řádně svolané zasedání, nebylo možné přijmout žádné usnesení GPKR.
Diskutované připomínky byly prezentovány na navazujícím zasedání SKAS UK.
7. Zástupce KR Vltava informoval přítomné o situaci s nuceným stěhováním studentů z
koleje Vltava, která se kvůli opravám přes léto zavírá.
Od minulého zasedání byla nově zvolena KR Jednota.
Žádosti o ubytování na příští rok se vyplňují na www.ubytovani.cuni.cz
Termín příštího zasedání bude zveřejněn na webu.
Zapsal Ondřej Kuda
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