
Zápis ze zasedání Grémia předsedů kolejních rad 
ze dne 16. října 2007

Zasedání  GPKR  se  konalo  16.10.2007 od  16:30  v prostorách  zasedací  místnosti 
ředitelství  KaM UK Voršilská  1.  Zasedání řídil:  Mgr.  Ondřej  Kuda (místoředseda 
GPKR).

Přítomni: Grimová (KR Budeč), Velkoborský (KR Kajetánka), Kuda (KR Otava), Goga 
(KR Hvězda, zástupce do voleb), Řeháček (Soc. komise); 
Omluveni: Šimek (17. listopadu), Králová (Jednota)

Hosté: Ing. Bém, Ing. Prajer, Ing. Jandus (KaM), Jiří Olšák (KR Budeč)

Program:
1. Schválení programu
2. Přehled rekonstrukcí a oprav
3. Dotazy na ředitele KaM
4. Diskuze k nastěhovávání
5. Různé

Jednání:
1. Schválení programu         program schválen tichým souhlasem
2. Ing. Jandus informoval o akcích na kolejích UK: na 17.11. se opravují 

stoupačky; menza Budeč bude zrekonstruována do 2/2008; instalace 
termohlavic na topení (Hvězda letos); zateplení na Větrníku; internet – 100% 
zasíťování Hvězda, Větrník + elektrozásuvky (letos), další koleje následně; 
nový software v menzách (objednávky přes net, terminály, přes ID studenta);
Byl vznesen dotaz na možnost zřízení parkoviště u Budče – není místo, 
zbourání „dřeváku“ je příliš drahá akce.
Dotaz na elektroměry pro individuální pokoje na Kajetánce v rámci 
rekonstrukce elektroinstalace – bude projednáno s KR Kajetánka před 
zahájením prací.

3. Dotazy na ředitele KaM
a. Byl vznesen dotaz na instalaci bankomatů na kolejích a výši poplatku za 

výběr (není nikde uvedena). Ing. Prajer slíbil zjistit dotazem u 
provozovatele.

b. Vyskytly se problémy se systémem Mefisto – změna ubytovací 
kombinace Mašinka/Mefisto během prázdnin - chyba byla v předání 
neaktuálních dat. Jedné studentce je opakovaně účtované kolejné v 
nesmyslné výši – bude prošetřeno na chybu v Mefistu.

c. Ing. Bém představil nový SW pro menzy a jeho uplatnění v rámci 
rekonstruované menzy Budeč.

4. Diskuze k návrhu nástupům na koleje 2007
a. Ing. Prajer odpovídal na dotazy k nástupům:

i. přes léto na kolejích bydlelo více studentů než minule – příště 
bude adekvátně navýšena letní kapacita,

ii. pro příští rok bude nově zavedený systém rezervací termínů 
nástupů na kolej otevřen i pro studenty přebydlující z léta,

iii. na některém z příštích zasedání GPKR bude diskutována 
možnost rozšíření tohoto systému o možnost zámluvy 
konkrétního pokoje,



iv. systém rezervací nástupních termínů se osvědčil a členové 
GPKR neměli k jeho provozu větší výhrady,

v. byla diskutována otázka možnosti „legalizace“ rezervací/zámluv 
pokojů kolejní radou – Ing. Bém přislíbil další diskuzi v rámci 
projednávání rezervačního systému nástupů příští rok,

vi. KR Jednota písemně informovala o bezproblémovém 
nastěhovávání na koleji Jednota, KR Budeč informovala, že 
rezervace pokojů proběhly v poklidu a bez problémů,

vii. KR Otava informovala o problémech při nastěhovávání studentů 
přebydlujících z léta – bude řešeno úpravou systému příští rok,

viii. byl diskutován systém podávání žádostí o připojení k internetu a 
přihlašování spotřebičů. Na všech kolejích má systém odpovídat 
Opatření ředitele o nástupech na koleje – studenti mají mít 
možnost odevzdat seznam spotřebičů a žádost o připojení k 
internetu během nastěhovávání. Připojení k internetu je pro 
studenty UK studijní nutností a nemůže být přerušováno bez 
závažných důvodů.

5. Různé
a. GPKR bylo informováno o nutnosti uspořádat volby na koleji Hvězda. 

Stávající člen kolega Goga je pověřen tak učinit podle VaJŘ KR.
b. Vzhledem k tomu, že emailová konference GPKR nefunguje správně, 

bude zřízena konference přes Gmail.
c. KR Otava přednesla stížnost na pracovníky koleje, kteří bez 

předchozího upozornění nechali vstoupit řemeslníky do pokojů 
studentů, kde byly provedeny montážní práce. Vzhledem k tomu, že k 
podobným situacím dochází na koleji opakovaně a doposud uplatňovaná 
řešení se míjí účinkem, požádala KR Otava o prošetření případu a 
zamezení vzniku dalších problémů stejného typu.

d. Na mnoha kolejích není prováděn úklid a údržba optimálním způsobem. 
Jednotlivé KR se obrátí na vedoucí svých kolejí, příp. na Ing. Prajera.

e. Mgr. Řeháček informoval o postupu ve věci přípravy transformace 
KaM. Na příštím zasedání Akademického senátu UK budou 
projednávány dokumenty vázající se ke zřízení a provozu nové formy 
KaM.

Zapsal: Mgr. Ondřej Kuda
Vidoval: Bc. Jan Šimek


