Zápis ze zasedání Grémia předsedů kolejních rad
ze dne 24. května 2007
Zasedání GPKR se konalo 24.05.2007 od 16:30 v prostorách zasedací místnosti
ředitelství KaM UK Voršilská 1. Zasedání řídil Bc. Jan Šimek.
Přítomni: Stiller (Na Větrníku), Šimek (17. listopadu), Kuda (Otava), Řeháček
(Socialni komise AS UK)
Hosté: Ing. Prajer (KaM), Ing. Bém (KaM), Říha (Soc. kom. AS UK), Goga (KR
Hvězda), Kosovan (KR Budeč)
Program:
1. Schválení programu
2. Schválení zápisu z minulého zasedání
3. Diskuze s ředitelem KaM, předběžný program:
• násobné inkaso plateb za ubytování
• zodpovězení otázek z minulého zasedání
• různé
4. Jednací a volební řád KR a GPKR
5. Transformace KaM – Zakládací listina
6. Různé
Jednání:
1. Schválení programu
2. Schválení zápisu z minulého zasedání
3. Diskuze s ředitele KaM
a. 1717 studentům s dlouhodobou smlouvou byla stažena platba za
kolejné 2x kvůli nastavení systému Mefisto. Platba bude buď vrácena
v ubytovací kanceláři nebo bude možno peníze převést jako platbu za
další měsíc. Informace podá ubytovací kancelář nebo ředitelství KaM.
Ing. Prajer se omluvil studentům za nepříjemnosti. Byla diskutována
otázka poměru plateb v hotovosti a ostatních – nehotovostní platby
jsou mezi studenty jsou preferovány.
b. Ředitel KaM byl tázán na systém sankcí vůči firmě Mefisto pro
případy chyby ze strany Mefista. Sankce vůči nejdnotlivým úkonům
nejsou definovány, ale vycházejí z obecného textu.
c. Existuje teoretická možnost instalovat na koleje bankomaty, ovšem za
podmínek cca 25 Kč za operaci. V případě většího zájmu lze uvažovat
o testovacím provozu.
d. Rekonstrukce na JM – kolej Vltava – výměny rozvodů. Ředitel KaM
jedná s Kolejemi VŠE o dalších rekonstrukcích koleje Vltava.
e. Dotaz na rozdělení ubytovací kapacity na Hvězdě – manželské buňky.
Systém Mefisto umí rozlišovat obyčejné a manželské buňky, ale tato
informace není dostupná na stránce
http://www.is.cuni.cz/koleje/kapacita/.
f. Vysvětlení k ničení majetku KaM zahraničními studenty na Hostivaři.
Škody prý nejsou vyšší než jinde.

g. Rekonstrukce na Hvězdě. Problémy v komunikaci mezi paní
Kalbáčovou a KR Hvězda budou řešeny následným jednáním
zúčastněných osob.
h. Ředitel KaM předložil pro srovnání rozpočty na akce z Větrníku a
Hvězdy (rekonstrukce koupelen).
i. Kolejenky – cena za ztrátu, ceník náhrad. Ing. Prajer analyzoval situaci
a vypracoval ceny pro obecné věci (kolejenky, klíče,…). Lokální ceny
by měly být stanoveny dle obecného principu (hodnota majetku,
náklady na opravu, míra poškození majetku, stáří majetku…).
j. Ředitel KaM byl požádán o předání informce o novém Volebním a
jednacím řádu KR na správy jednotlivých kolejí.
k. Ředitel požádal o doplnění bodu 2. g) minulého zápisu ze zasedání
GPKR o formulaci „údajní studenti“. Žádosti bylo vyhověno.
Upravený zápis bude zveřejněn standradním způsobem.
l. Kluby na JM. Proběhla jednání o odhlučnění klubů.
m. Vyblokování kapacit na léto – bylo vydáno opatření ředitele KaM č. 9
s kapacitami na letní ubytování. Výše kapacit nebyla změněna vůči
minulému roku. Ubytovací kanceláře byly instruovány ohledně
prodlužování ubytování.
n. Kapacity na příští akademický rok – rozvržení kapacit bylo vydáno
opatřením ředitele č. 12, je nabízeno 11 531 lůžek v Mašince.
o. Bylo vydáno opetření ředitele řešící evidenci návštěv. Následně byl
diskutován počet ložních prádel na vrátnicích.
p. Na Větrníku byli ubytování hosté na patrech společně se studenty, kteří
si stěžují na hluk od hostů. Hosté zde byli ubytováni na základě žádosti
fakulty a jedná se o budoucí studenty UK.
q. Ředitel byl požádán o vyjádření k židlím na koleji Kajetánka. Židle
jsou nevyhovující, rozbíjí se, provedení je nekvalitní. Ředitel KaM
přislíbil prozkoumání této věci.
4. Grémium předsedů kolejních rad přijímá Jednací a Volební Řád KR
v navrženém znění. Tento řád nabývá účinnosti dnešním dnem. 3-0-1
5. Grémium předsedů kolejních rad přijímá Jednací Řád Grémia předsedů
kolejních rad v navrženém znění. Tento řád nabývá účinnosti dnešním dnem.
3-0-1
6. Grémium bylo informováno o výsledcích jednání komise pro transformaci
KaM a o návrhu zakládací listiny nově vznikající o.p.s..
7. V letních měsících jsou k jednání zmocněni následující členové grémia:
a. Bc. Jan Šimek (od 1.8.2007 do října 2007)
b. Mgr. Ondřej Kuda (od 1.7.2007 do 1.8.2007)
Zapsal: Mgr. Ondřej Kuda
Vidoval: Bc. Jan Šimek

