
Zápis ze zasedání Grémia předsedů kolejních rad ze dne 2. 12. 2009 
 

Zasedání se konalo dne 2. 12. 2009 ve 16.15 v zasedací místnosti koleje Arnošta z Pardubic. Zasedání 

řídil Jakub Velkoborský, předseda GPKR. 

Přítomní členové: Juraj Gáll, Martin Gebauer (Větrník), Lucie Králová, Erika Temerová, Jakub 

Velkoborský, Marek Vyšinka (17. listopadu) 

Přítomní hosté: Ing. Mojmír Bém, Ing. Martin Prajer, Ph.D., Ondřej Holeček (Větrník), Jaromír 

Bednařík (Větrník), Martin Houška (Větrník), Martin Dekar (17. listopadu) 

Program 
1) Schválení programu 
2) Schválení zápisů 
3) Organizační řád 
4) Internetizace 
5) Pády stravovacího systému 
6) Volební a jednací řád 
7) Různé 

Jednání 

1) Schválení programu 

- Program schválen 6-0-0. 

2) Schválení zápisů 

- Zápis ze dne 22. 10. 2009 schválen 5-0-1. 

- Schvalování zápisu z 6. 11. 2009 odloženo na příští zasedání. 

3) Organizační řád 

- Bém uvedl přítomné do problematiky organizační struktury KaM a postavení KR, GPKR a Rady 

v ní 

- Velkoborský navrhuje, aby KR byla zachována působnost v oblasti výběru vybavní pro koleje. 

Ne nutně na úrovni rozhodovací, ale přinejmenším přizváním k výběru a poskytnutí prostoru 

k vyjádření. Ustanovení by mělo znít ve smyslu Čl. 11 odst. 3 ŘVŠK, přičemž „zpravidla“ by KR 

byla členem komise, ale „vždy“ by byla přinejmenším žádána o vyjádření. 

- Temerová upozorňuje, že na Budči je požární únikový východ uzamčen mřízí. Bém slibuje 

prošetření za účasti bezpečnostního technika. 

- Velkoborský: Co brání tomu, aby výroční zpráva byla veřejná? Měla by být přístupná 

přinejmenším kolejním radám. 

o Bém: Je konkurenční nesmysl výroční zprávu v plném rozsahu zveřejnit. 

o Vyšinka: Na Masarykově univerzitě a VUT v Brně ji zveřejňují. 

o Bém: Zestručněnou verzi. 

o Králová: Bylo by možné vytvářet výroční zprávy za kolej? 

o Bém: Není to smysluplné, protože peníze se mezi kolejemi přerozdělují. 

o Velkoborský: Grémium výroční zprávu dostane? 



o Bém: Zvážíme. 

- Velkoborský: Vedoucí kolejí předkládají zprávy o tom, co se v uplynulém měsící opravilo a co 

se v následujícím měsíci opravovat bude. Mohl by tento dokument být postupován i kolejním 

radám? 

o Bém, Prajer: Nedává smysl, plán se neustále mění. 

o Velkoborský: Toho jsem si vědom, přesto to považuji za užitečné. 

o Králová: Bylo by možno dostávat alespoň informace o tom, co opraveno či vyměněno 

bylo? 

o Bém: Vedoucí nebudou tyto zprávy v budoucnu vypracovávat. 

o usnesení: „Grémium navrhuje, aby kolejní rady měly pravidelně k dispozici informace 

o provedených výměnách vybavení a opravách, stejně jako jejich průběžné plány.“ 

schváleno 6-0-0 

- Holeček navrhuje, aby kniha závad byla do budoucna řešena elektronicky (ve smyslu 

bugzilly). Bém, Prajer: Je problém se zaškolením údržbářů a pořízením počítačů pro ně. 

- Velkoborský navrhuje upravit způsob vyjadřování KR k návrhům k odstoupení od smlouvy 

s ubytovaným. Organizační řád by měl též upravovat, jakým způsobem může KR sama podat 

návrh na toto odstoupení nebo udělení výstrahy. Bém souhlasí, že věc bude v řádu upravena. 

o Temerová: Jak dlouhá je platnost takové výstrahy? 

o Bém: Do konce dané ubytovací smlouvy. 

- Králová: Kumičák žádá informace k řešení již probíraného problému s nízkým tlakem vody 

v kolejích na Jižním městě 

o Bém: Vzniká velká tlaková ztráta na vodoměrech (instalovány dodavatelem body), 

projektanti příští týden předloží návrh řešení. Nejvýhodnějším řešením se zdá 

výměna vodoměrů, v horším případě připojení k jiné síti. 

- Velkoborský otevřel diskusi o cenách praní v prádelnách s návrhem snížit poplatek na 7 Kč za 

30 minut. Závěrem je, že ředitelství považuje 10 Kč za 30 min za nákladovou cenu. 

o Králová zmiňuje problémy se sušičkou přístupnou zdarma. Bém zmiňuje, že je 

v kompetenci KR a vedoucí koleje poplatek stanovit. 

o Velkoborský navrhuje nakoupit na koleje více praček, když poplatky jsou nyní 

účtovány za pračku místo za prádelnu. Ředitelství to nepovažuje za koncepční 

problém. 

4) Internetizace 

- Vyšinka: Částka 20 mil. Kč za internetizaci kolejí se mi zdá být nepřiměřená, co v ní bylo 

zahrnuto? 

- Bém: Celková částka za 8 let je zhruba 60 mil. Kč. Jsou v ní zahrnuty zejména náklady na 

zřízení přípojek, silových rozvodů s přepěťovými ochranami, optických rozvodů a na výměnu 

aktivních prvků. 

5) Pády stravovacího systému 

- Vyšinka: Stravovací systém často „vypadává“. Včera navíc došlo ke zmatkům se zústatky na 

účtu. Dále bychom byli rádi, kdyby bylo možné prodloužit dobu, do které lze on-line 

rezervovat jídlo. 

- Prajer: Výpadek byl způsoben havárií záložních zdrojů univerzitních serverů.  Na 17. listopadu 

došlo k prodlouženému výpadku, protože síť je tam spravována MFF UK a software po 

restartu nezachoval nastavení potřebné specificky pro tuto situaci. Chyba na účtech byla 



způsobena zásahem dodavatele softwaru provedeným za chodu aplikace. Data jsou 

zálohována, tedy je možno ověřit případné stížnosti studentů na nesprávný zůstatek. 

S myšlenkou prodlouženého objednávání aktivně pracujeme, rádi bychom zkušební provoz 

na 17. listopadu. 

6) Volební a jednací řád 

- Velkoborský stručně prezentoval pracovní verzi volebního řádu kolejních rad a shromáždil 

vyřčené připomínky. Návrh volebního řádu bude zaslán do e-mailové konference k dalšímu 

připomínkování. 

- Projednávání jednacího řádu odloženo. 

7) Různé 

- Nebyly vzneseny žádné podněty k diskusi. 

 

 

 

Jakub Velkoborský 

předseda GPKR 


