Zápis ze zasedání Grémia ze dne 08. 01. 2002
Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti KaM ve Voršilské. Začalo v 15:20h a skončilo ve
20:45h.
Př ítomni s hlasovacím právem: J. Zásměta (17. listopad), Š. Rusňák (Arnošta z Pardubic), R.
Černý (Hvězda), J. Kršková (J. Palacha+Na Kotli), A. Geršl (Jednota), J. Budařová (Kajetánka), Ch.
Georgiades (Šafránkův pavilon), V. Filip (Sociální komise ASUK), hosté: M. Pelíšek (Sociální
komise ASUK), D. Oršulík (Šafránkův pavilon), J. Barát (Hvězda).
1. Program zasedání
a. Byl schválen program zasedání v tomto znění: 1. Program zasedání, 2. Zápis z
minulého zasedání, 3. Různé, 4. Organizace ubytování (700).
2. Zápis z minulého zasedání
a. Byl schválen opravený zápis ze dne 18.12.2001 (700).
3. Různé
a. Ch. Georgiades a D. Oršulík seznámili přítomné s aktuální situací v Plzni. Vedoucí
8. správy prý nechce kolejní radě poskytnout výsledovky koleje Šafránkova pavilonu
a odmítá proplatit poštovné za zaslání doporučené korespondence. Když KR chtěla
část korespondence zaslat "interní poštou KaM" a žádala potvrzení o přijetí, nebylo jí
vyhověno. Grémium mělo na některém z dřívějších zasedání údajně dát doporučení,
jak zasílat poštu. Přítomní se shodli, že si nejsou vědomi, že by se Grémium
doručováním pošty v tomto smyslu kdy zabývalo či k tomu dávalo jakékoliv
doporučení. Grémium přijalo usnesení: "Grémium žádá ředitele o rozhodnutí, zda je
možné, aby vedoucí správy nevyhověl žádosti o poskytnutí kopie výsledovky
hospodaření kolejí spadajících do jeho správy." (700). Aby se nadále předešlo
možným problémům nejen v Plzeňské správě ale obecně, shodlo se Grémium dále na
tom, že by bylo vhodné zpracovat konkrétní seznam, co všechno lze považovat za
nezbytnou administrativní potřebu ve smyslu ustanovení ŘVŠK, a tento seznam dále
projednat s KaM (700). V. Filip informoval o chystané schůzce zástupců Grémia,
Sociální komise, rektorátu a KaM na půdě 8. správy. Za Grémium byl k tomuto
jednání delegován J. Zásměta (601).
4. J. Zásměta informoval o podnětu ředitele, aby se Grémium sešlo s KaM a projednalo
výsledky analýzy stavu KaM a další věci k tématu "Směřování kolejí a menz". Vzhledem k
tomu, že se problémem má koncem ledna zabývat senát, je nutné vyjádření Grémia co
nejdříve. Příští mimořádné zasedání se tedy uskuteční již 15.1.2002 od 14:00h.
5. J. Zásměta dále informoval o své účasti na konferenci na VUT v Brně "Současná úloha a
postavení studentů na VŠ", na které se krom probrání zajímavých studijních témat podařilo
též navázat kontakty se zástupci akademických senátů některých VŠ, s členy Rady VŠ a
alespoň lehce se podařilo zmapovat stav kolejí a menz jiných škol. Co se týče organizace,
Univerzita Karlova pravděpodobně disponuje největším počtem kolejí (alespoň co do počtu
budov a tím různých studentských samospráv) a má oproti většině ostatních škol kromě
zastupování studentů na úrovni jednotlivých kolejí též zvláštní orgán, který zastupuje
ubytované všech kolejí dohromady. Běžně se kolejemi a menzami na většině VŠ zabývá jen

akademický senát či zvláštní komise senátu.
6. Organizace ubytování
a. V tomto bodě byl projednán pracovní materiál a návrhy KaM. Závěry budou dále
projednány s KaM a pak zformulovány do "Zásad ubytování" a doplňkového textu
"Organizace ubytování".

