
Zápis ze zasedání Grémia kolejních rad ze dne 2.5.2005 
 

Přítomni: Bíba (AzP), Dluhoš (Petrská), Košovan (Budeč), Bálint (Švehlova), Stiller 

(Větrník), Polák (Kajetánka), Šimek (17.11.), Baran (Vltava), Kuda (Otava), Řeháček 

(Sociální komise AS UK) 

Hosté: Smažilová (Hvězda), Ing. Bém, Ing. Jandus, Ing. Traganová (KaM) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Volebni komise: Jan Baran (předseda), Marek Dluhoš, Peter Košovan 

Kandidát: Ondřej Kuda 

Celkem hlasů: 8 

Výsledek: 8-0-0 

 

Předsedou GKR byl zvolen Ondřej Kuda 

Místopředsedou navrhnut Peter Košovan. 5-1-2 

Schváleno 

 

Program: 

1. Schválení zápisu 

2. Připravenost ředitelství na reformy, červnové vystěhovávání 

3. Prázdninové ubytování 

4. Informace k ubytovacím stipendiím 

5. Vyjádření k zásadám k ubytování v akademickém roce 2005-2006 

6. Vyjádření k cenám za ubytování v akademickém roce 2005-2006 

7. Revize vnitřní kategorizace kolejí 

8. Stránky grémia 

9. Návrh na povolování portů v síti UK 

10. Různé 

Schváleno 8-0-0 

 

1. Schválení minulého zápisu 

Schváleno 5-0-3 

 

2.  Platby kolejného na červen 

V případě že student zaplatí červnové kolejné inkasem a odstěhuje se dříve než 30.6., bude 

mu přeplatek vrácen buď to v hotovosti, nebo převodem na účet. V případě že student 

nezaplatí červnové kolejné inkasem, nebude mu účtované penále za červen, a kolejné má 

možnost zaplatit v pokladně koleje. 

V případě, že se student vystěhuje v době od 1.6 do 7.6 včetně, bude muset zaplatit 

v hotovosti aktuálně odbydlené dny v měsíci červnu. V případě, že inkaso bude úspěšně 

provedeno, bude mu celá inkasovaná částka vrácená na učet. 

 

Schváleno 7-1-0 

 

3. Prázdninové ubytování: 

Požadujeme ubytování na AzP 28 míst, Budeč 81 míst, Petrská 8 míst. 

 

Vedení KaM se vyjádří k návrhu zrušení červnového penále. 

 

Ing. Traganová informovala o nemožnosti navýšení počtu míst na Budči. 



Ing. Traganová připouští možnost prázdninového ubytování na AzP, přesné vyjádření dodá 

3.5.2005 

 

Menza Budeč – rekonstrukce předpoklad září – prosinec.  

Ředitel informoval o možnosti, že v letním provozu nebudou provozovány žádné menzy. 

 

Ing. Jandus informoval o rekonstrukčních plánech na kolejích v tomto roce. 

 

Dluhoš navrhl strategii snižování  nákladů na provoz kolejí zrušením některých vrátnic. 

 

4.  GKR vyjadřuje podporu orgánům UK jednajícím o zrušení omezujících kritérií pro 

přerozdělování dotací na ubytování studentů UK a o podmínkách dotací na rok 2006. 

Gremium žádá studenty, aby se obrátili na své zástupce v senátech a iniciovali tak kroky 

vedoucí k větší aktivitě fakultních senátů ve věci reformy. 

 

GKR hlasovalo o podpoře studentské petice za dostupné vysokoškolské studium. 

            Neschváleno 0-5-3 

 

5. GKR navrhuje umožnit podávání zádostí o ubytování na koleji Petrská i 

pregraduálním studentům. 

Neschváleno 1-5-3 

   

Hlasování o zásadách pro ubytování na kolejích UK v ak. roce 2005-2006 ve znění 

připomínkovaném na zasedání SK AS UK. 

Schváleno 7-1-1 

 

6. Hlasování o návrhu režijních cen na kolejích UK v ak. roce 2005-2006 ve znění 

připomínkovaném na zasedání SK AS UK. 

Schváleno 9-0-0 

 

7.  GKR doporučuje kolejním radám, aby za nadstandardní vybavení na dané koleji byli 

brány v potaz tyto možnosti: 

- celkové zasíťováni koleje (podíl počtu pokojů s přípojkou k internetu) 

- balkon 

- nový nábytek (postel, stůl, skříň) 

- hlučnost nebo světelnost prostředí 

KR po dohodě s vedoucím koleje společně navrhne nebo nenavrhne pokoje, které budou na 

dané koleji považovány za ubytování se nadstandardním vybavením. Pro definici 

nadstandardního vybavení je možno použít jakoukoliv kombinaci z výšeuvedených možností. 

Pokud je zasíťování koleje provedeno v dostatečné míře, lze internetovou přípojku považovat 

za standard na dané koleji. Z nového nábytku se hodnotí hlavně vybavení novou postelí, 

stolem či skříní, případně pouze typem nábytku v kombinaci s jiným nadstandardem. Je 

možno zohlednit hlučnost prostředí (okna do rušné ulice) a světelné podmínky (pokoje, kam 

praží slunce). K navrhovaným pokojům je třeba připojit krátký text popisující vlastní 

nadstandardní vybavení (např. internet a balkon). 

 

Schváleno, 10-0-0 

 

8.  Členy emailové konference GKR budou předsedové kolejních rad a předseda SK AS 

UK. 



 

Schváleno 10-0-0 

 

Na aktualizaci webových stránek GKR se pracuje. 

 

 

9.  Grémium se seznámilo s návrhem o povolení portů na PC síti kolejí UK.  

 

10.  Grémium vyslechlo stížnost na KR Hvězda a po shromáždění dostatečných informací 

se touto stížností bude zabývat na příštím zasedání. 

 

 

       

        Zapsal Martin Bálint, Ondřej Kuda 


