Zasedání GPKR, 21.6.2016, Studentský klub Celetná

Grémium předsedů kolejních rad Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Datum a čas konání: 21. června 2016, 17.00 hodin
Místo konání:

Studentský klub (Celetná 20, Praha 1)

Přítomní členové:

Jan Kukla (Švehlova; předseda), Matěj Lieskovský (17. Listopadu),

Hosté:

Mgr. Miroslava Hurdová (vedoucí Útvaru ubytovacích služeb), Marek Lukáš
(vedoucí Útvaru stravovacích služeb), Ing. Jiří Macoun (ředitel Kolejí a menz),
Marcel Tkáčik (KR Větrník), Vlastimil Nesnídal, Adéla Bachmanová

Program zasedání:

1. Volební řád kolejních rad
2. Otevírací doba ubytovacích kanceláří s ohledem na absolventy
3. Kolej Větrník, p.Štefuš
4. Zahrada koleje Budeč
5. Zasílání informací univerzitám, ERASMUS
6. Webové stránky KaM
7. Různé

Zapisovatel:

Jan Kukla

Průběh Zasedání:
J. Kukla předložil program zasedání. Návrh programu zasedání byl schválen tichým souhlasem.
1. Volební řád kolejních rad
J.Kukla otevřel téma volebního řádu kolejních rad s návrhem, kdy by rád zpřístupnil možnost
kandidovat do Kolejních rad taktéž absolventům. Aktuální znění volebního řádu totiž umožňuje
absolventům volit, ale již jim nedává možnost být volen. J.Kukla to považuje za diskriminační a rád by
tuto část novelizoval. K vyjádření byl požádán i J.Macoun, který neodpověděl přímo, zda měnit, či
neměnit stávající předpis, ale poukázal na vývoj obsazení kolejí, kdy koleje bývají zcela obsazeny a tak
se zvažuje snížení doby bydlení absolventů z 5 let na kratší časový úsek, nebo zrušení možnosti
bydlení absolventů na kolejích UK. Zde přichází v úvahu manželská kolej Hvězda, která byla obyvateli
po nedávném spuštění poměrně rychle poškozena. GPKR v tomto bodě nedošlo ke konečnému
závěru a bod uzavřelo k projednání na jiném zasedání.
2. Otevírací doba ubytovacích kanceláří s ohledem na absolventy
J.Kukla otevřel téma týkající se otevírací doby pro absolventy. J.Kukla zde uvedl, že pro absolventy je
mnohdy problematické dostat se v otevírací dobu do ubytovací kanceláře a jsou mnohdy tlačeni
k tomu, aby si brali volno, či to řešili jiným způsobem. J.Kukla si myslí, že v tomto případě by byl
dobrý krok směrem ke zvýšení služeb ubytovaným. J.Macoun odpověděl, že tento požadavek dnes
slyší poprvé a tak nemůže vydávat stanovisko. Dále nadhazuje otázku: kolika lidí se to týká, zda jde o
jednotlivce, nebo desítky lidí. S tím jsou spojené i určité náklady na provoz takovéto služby. Realizaci
by vnímal tak, že by například jeden v týdnu došlo k posunutí celé pracovní doby. Tedy nešlo by o
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prodloužení stávající pracovní doby. M.Tkáčik zde podporuje návrh a taktéž říká, že spousta lidí
z koleje Větrník by podobnou službu ocenilo. Jelikož otevírací doba je od 8 do 15 hodin. Ocenili by to
nejen absolventi, ale i studenti. J.Macoun zde navrhl, že by nemuselo jít o celoroční službu, ale mohla
by být jen v určitém období. J.Macoun navrhl vybral 1-2 koleje, na kterých by se tento provoz
vyzkoušel a následně si vyhodnotit, kolik lidí tam došlo a zda se tato služba vyplatila. M.Hurdová
připraví návrh, na kterých kolejí se tento provoz bude zkoušet. Nejdříve by s služba spustila až v září,
respektive od nového akademického roku.
3. Kauza p.Štefuš, kolej Větrník
J.Kukla požádal J.Macouna, aby GPKR seznámil s problematickým chováním ubytovaného v koleji
Větrník. J.Macoun sdělil, že místní KR navrhla s p.Štefušem rozvázat smlouvu. Nicméně vzhledem
k tomu, že nepředcházelo jeho jednání udělení výstrahy, nepovažuje to J.Macoun v tuto chvíli za
vhodný krok. Místo toho byl dotyčnému zaslán dopis s výzvou, aby zanechal svého jednání, ve kterém
fotí a natáčí zaměstnance KaM. Dopis není využit jako výstraha. Teprve pokud p.Štefuš nezanechal
svého jednání po obdržení této výzvy, bude s ním postupováno dle platných předpisů, včetně
možného odstoupení od smlouvy.
4. Zahrada koleje Budeč
J.Kukla se dotázal, zda J.Macoun obdržel návrh Kolejní rady Budeč na podobu zahrady, která se
nachází za kolejí. J.Macoun odpověděl, že návrh dostal a s její realizací se počítá. Nicméně zahradu je
možné řešit až ve chvíli, kdy bude hotová fasáda koleje. Když bude rekonstrukce fasády probíhat
dobře, je možné že bude dokončena do konce roku 2016. Pokud nepůjde, nelze tento termín
stanovit. Ne však později, než na jaře 2017. Všechny aspekty žádosti jsou splnitelné, tedy jak stromy,
zeleň tak altán. Jedinou změnou je parkoviště, které bude nutné posunout. Tam, kde návrh počítá
s parkovištěm, je prostor vyhrazený pro zásobování menzy. J.Macoun sdělil že návrh se jim líbí.
5. Zasílání informací mateřským univerzitám, program ERASMUS
J.Kukla přednesl dotaz za L.Blažeje týkajícího se zasílání informací univerzitám, které do Čech posílají
své studenty na studijní program ERASMUS a kteří se proviní proti ubytovacím předpisům například
opakovaným rušením nočního klidu. Mgr. Ivana Herglová, Ph.D. z rektorátu UK odmítá informovat
vysílající univerzity i v případě opakovaného rušení nočního klidu se zásahy policií. Dle jejího soudu
nejde o dostatečně závažné porušení předpisů, které by odůvodňovalo informování mateřské
univerzity. J.Kukla k tomuto bodu podotkl, že spíše tento bod vidí k diskuzi na zasedání Sociální
komise. J.Macoun souhlasil s J.Kuklou, kdy KaM není v kontaktu se zahraničními univerzitami a
požadavky na kapacitu chodí právě z odboru univerzity pro agendu ERASMUS. J.Macoun dále sdělil že
s tímto nápadem souhlasí, nicméně není v jejich možnostech takto situaci řešit. Toto je v kompetenci
senátu, případně jeho různých komis.
6. Webové stránky KaM
J.Kukla sdělil podnět, který zachytil směrem k přehlednosti webových stránek KaM a k ubytovacímu
systému REHOS. J.Kukla zde nastínil případ ve kterém se žadateli nepodařilo, jako absolventovi
vyřešit ubytovaní skrz systém REHOS a posléze se mu nepodařilo dohledat příslušné dokumenty na
webových stránkách KaM. J.Macoun sdělil, že do této chvíle vnímal webové stránky KaM jako
přehledné. M.Hurdová k tématu sdělila, že absolventi jsou ve vyhrazené skupině osob, a tedy by si
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rezervaci koleje prostřednictvím systému REHOS neměli dělat. Ale žádostí by měli jít přes rezervační
oddělení ředitelství. Tato informace je dohledatelná na webových stránkách, kde jsou v části
vyhrazená skupina osob. Vyplývá to i ze zásad ubytování, kdy je ubytování nabízeno přednostně
studentům.
7. Různé
a) Předcvičování na kolejích (yoga, …)
J.Kukla se dotázal jakým způsobem by bylo možné ošetřit, aby na kolejích mohli fungovat lektoři
různých sportů a dalších zdravotních cvičení typu yoga. S tím, že není možné tyto lektory nutit do
živnostenských listů. J.Macoun sdělil, že by bylo nutné vytvořit časový rozvrh pro tyto prostory.
M.Hurdová ukázala, jakým způsobem to funguje na koleji jednota. Zde si prostory ke cvičení
pronajímají spolky na hodinu. Tedy uzavřením nájemní smlouvy na hodinu. Přibližně se jedná o 200
Kč/hodina a přes 400 Kč/hodina pro cizí lidi.
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