Zápis ze zasedání Grémia předsedů kolejních rad ze dne 29. 4. 2010
Zasedání se konalo dne 29. 4. 2010 16.30 v zasedací místnosti koleje Arnošta z Pardubic. Zasedání
řídil Jakub Velkoborský, předseda GPKR.
Přítomní členové: Martin Gebauer, Lucie Králová, Jan Procházka, Pavla Švábová, Jakub Velkoborský,
Juraj Gáll (od 17.00)
Přítomní hosté: Ing. Mojmír Bém, Ing. Martin Prajer, Ph.D., Martin Dekar (17. listopadu), Ondřej
Holeček (Větrník)

Program
1)
2)
3)
4)
5)

Schválení programu
Zámluvy pokojů
Právo KR na informace
Různé
Schválení zápisu

Jednání
1) Schválení programu
- Program byl schválen 5-0-0.
2) Zámluvy pokojů
- Proběhla diskuse o návrhu opatření ředitele upravujícího harmonogram a způsob provádění
zámluv pokojů.
- Usnesení „Grémium souhlasí s předloženým návrhem OŘ upravujícím harmonogram a
způsob provádění zámluv čísel pokojů v kolejích UK a doporučuje jeho vydání.“ přijato 6-0-0.
- Proběhla diskuse o kapacitách vyčleněných na léto. Kolejní rada Jednota žádá, aby studenti
měli na léto k dispozici celé první patro, jak bylo domluveno. Problém není celková kapacita,
ale nutnost se zbytečně stěhovat.
3) Právo KR na informace
- Švábová: Mají KR nárok na informace o hospodaření koleje? Bém: Nemají, jsou
samosprávným orgánem, nejvýše je Grémiu k dispozici zpráva o hospodaření.
- Procházka: Jakým způsobem mohou KR podat návrh k prošetření, pokud mají podezření na
pochybení v hospodaření koleje? Bém: Prostřednictvím svého zástupce v Radě KaM.
- Proběhla diskuse o možnosti instalace bezpečnostního zařízení v kolejích Jižní Město.
4) Různé
- Proběhla diskuse o vystříkaných hasicích přístrojích v několika kolejích.
- Velkoborský: Bylo by možno hasicí přístroje zajistit signálním zařízením proti sejmutí ze zdi?
Bém: Není dostatek investičních prostředků.

-

-

-

Velkoborský: Šlo by na zadní schodiště koleje Jednota instalovat protipožární alarmy? Bém:
Ano, je to možné.
Králová: Bylo by možné zjistit, která pracoviště jsou v koleji kuřácká a která nekuřácká?
Jakým způsobem jsou určována? Z důvodu ochrany preferujeme, aby většina pracovišť KaM
byla nekuřácká.
Velkoborský: Jakým způsobem provést přestěhování na léto z koleje na kolej s následným
prodloužením smlouvy na další akad. rok? Prajer: Nejprve si domluvit místo v cílové koleji,
poté ukončit ubytování v koleji, ve které bydlí, a požádat o zaslání karty do nové koleje?
Je třeba aktualizovat web Grémia a katalog kolejí KaM.
Příští zasedání Grémia bude předběžně 25. 5. 2010 v 15.00.

5) Schválení zápisu
- Zápis ze dne 21. 4. 2010 byl schválen 6-0-0.

Jakub Velkoborský
předseda GPKR

