Zápis ze zasedání Grémia ze dne 14. 03. 2001
Př ítomni byli tito členové s právem hlasovacím:
Vokovice: Marian Valek
Švehlova: Karel Kučera (zastupující)
17. listopadu: Jakub Zásměta
Bolevecká: Božovský (zastupující)
Jednota: Jiří Karásek (zastupující)
Kajetánka: Tomáš Petružela
Hradec: Martin Kopecký
Větrník:Vojtěch Hladký (zastupující), vystřídán Stanislavem Štočkem
Petrská: Jaroslav Broža
Sociální komise: Viktor Filip
Hosti:
Stanislav Štoček (Větrník), vystřídal Vojtěcha Hladkého;
Jana Buďařová (Kajetánka)
1. Schválení zápisu z 14.2.2001
2. Ing. Karel Höfer a Seleši informovali o dojezdnostech. Ředitel K.Höfer vysvětlil porušení
čl. 19 „Zásad ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v akademickém roce 2001/2002“ ze
strany Kolejí a Menz finančními náklady.
3. Mgr.Procházka informoval Grémium o tom, že Sociální komisi AS UK budou předloženy
změny Řádu vysokoškolské koleje, který je třeba sladit se Zásadami ubytování.
4. Prof. Kvasničková navrhla, aby princip přidělování koleje pro budoucí první ročník byl
kombinací dojezdnosti a výsledků přijímacího řízení. Protinávrh K. Kučery, aby kolej byla
přidělována budoucím prvním ročníkům pouze podle kriteria dojezdnosti.
protinávrh neschváleno 460
návrh prof.Kvasničkové schváleno 640
5. Projednávání způsobu, kterým bude sestavován centrální seznam neubytovaných studentů.
Návrh J. Zásměty, aby se o tomto způsobu rozhodlo až po dalším projednávání. schváleno
1000
6. Projednávání oddílu A bodu 7 Zásad ubytování studentů budoucích prvních ročníků, jenž
zní: „Výsledky přijímacího řízení: Studenti budou bodově ohodnoceni podle výsledků
přijímacího řízení. Tyto výsledky budou pro každý studijní program normově rozloženy v
intervalu 0100 bodů.
Body za přijímací řízení lze uplatnit pouze při splnění kriteria 60 a více bodů za časovou
dostupnost.
schváleno 910
Vynikající studenti přijatí bez přijímacího řízení budou bodově ohodnoceni jako nejlépe
umístěný student v daném studijním programu.
schváleno 900

7. Protinávrh V.Hladkého, aby se nejvyšší časová dostupnost zvýšila na 149, respektive 150
bodů.
neschváleno 262
Projednávání odstavce d) oddílu B) bodu 7 Zásad ubytování studentů budoucích prvních
ročníků, jenž zní: „Žadatelé s časovou dostupností 0119 bodů obdrží počet bodů
odpovídajících jejich časové dostupnosti. Žadatelé s časovou dostupností 120 a více bodů
obdrží 120 bodů.„
schváleno 721
8. Schválení celkového znění Zásad ubytování pro studenty budoucího prvního ročníku.
schváleno 820
9. Drobné úpravy a schválení formuláře Žádosti o ubytování pro studenty budoucího prvního
ročníku.
schváleno 1000
10. Mgr. Procházka a Prorektorka prof. Eva Kvasničková informovali Grémium o tom, že
Sociální komisi AS UK budou předloženy změny Řádu vysokoškolské koleje, který je třeba
sladit se Zásadami ubytování. Prorektorka prof. Kvasničková návrh, jenž rektorát předloží
pouze Sociální komisi, nikoliv Grémiu, předala přítomným členům Sociální komise.
11. Různé: Diskuze o zvýšení kolejného, Smlouvě o ubytování a problematice tzv. hostinských
pokojů.
Smlouva o ubytování
Jakub Zásměta a Matěj Stránský upozornili na to, že přes několikrát připomínanou dohodu
mezi KaM a Grémiem Koleje a Menzy dosud nebyly schopny zveřejnit upozornění
studentům, že již nejsou povinni platit kolejné do 15 dne předcházejícího měsíce. Na tuto
skutečnost byli pracovníci KaM upozorněni i na minulém zasedání Grémia.
Diskuze o zvýšení kolejného.
Ing. Fix se zmínil o připravovaném zvýšení kolejného, přičemž získané prostředky by měly
být využity výhradně na rekonstrukci kolejí, zejména v souvislosti s napojováním kolejí na
Internet. Stanislav Štoček upozornil na to, že informace o chystaném zvýšení kolejného byla
Grémiu sdělena poprvé na jeho prosincovém zasedání, žádný návrh však stále nebyl
předložen. Viktor Filip upozornil na to, že je nutné aby Senát (resp. Sociální komise i
Grémium) příslušný návrh dostali s dostatečným předstihem.
Viktor Filip se představil jako nový člen Sociální komise a představil svou iniciativu týkající
se hostinských pokojů, koleje jsou určeny především pro ubytování studentů, nikoliv turistů,
navíc je sporné, zda jsou hostinské pokoje hospodárně využívány.
KaM se zavázaly do 20. dubna 2001 připravit analýzu efektivnosti hostinských pokojů a
předložit podrobný materiál o chystaném zvýšení kolejného.
12. Předseda Grémia Jaroslav Broža znovu připomněl své rozhodnutí odstoupit z funkce
předsedy (resp. znovu nekandidovat) a vyzval k volbě nového předsedy. Grémium se však
nakonec rozhodlo z důvodu voleb probíhajících na některých kolejích odložit volbu na

zasedání 11.4.
Do té doby se Jaroslav Broža uvolil dál vykonávat funkci předsedy.

