Zápis ze zasedání Grémia předsedů kolejních rad
ze dne 10. října 2005
Přítomni: Sokol (Budeč), Hloch (Švehlova), Stiller (Na Větrníku), Polák (Kajetánka), Šimek
(17. listopadu), Baran (Vltava), Kuda (Otava), Řeháček (Sociální komise)
Hosté: Ing. Bém (KaM)
Program:
1. Schválení programu
2. Schválení zápisu ze 15.6.2005
3. Přehled aktivit Grémia přes léto
4. Koncepce ředitele KaM o novém nábytku
5. Volby do KR Hvězda a organizace dalších voleb
6. Diskuze o platbách za spotřebiče
7. Informace k přípravě Ubytovacího (domovního) řádu
8. Diskuze k návrhu volebního a jednacího řádu KR a GPKR
9. Nástupy na koleje
10. Různé
1. Program schválen

5-0-0

2. Zápis schválen

7-0-0

3. Přehled hlavních aktivit Grémia přes léto
a. Oproti všeobecnému očekávání nebyly po vyhodnocení prvního kola žádostí o
koleje zveřejněny bodové hranice pro jednotlivé koleje/pokoje. Bodové hranice
nebyly zveřejněny ani pro studenty podávající odvolání proti nepřidělení
koleje. Grémium se proto dne 15.8.2005 obrátilo na předsednictvo
Akademického senátu s žádostí o řešení situace, zveřejnění bodových hranic a
algoritmu přidělování kolejí.
b. Předseda GPKR byl členem námitkové komise při námitkách proti rozhodnutí
o nepřidělení ubytování na kolejích UK.
c. Během prázdnin Grémium řešilo otázky pronájmů prostor na kolejích Hvězda
a Větrník.
4. Nový nábytek
Ředitel KaM Ing. Bém seznámil členy Grémia s návrhem na pořizování nového
nábytku na koleje – postele, matrace, stoly, skříně. Nově kupovaný nábytek by měl
splňovat náročnější kritéria, než doposud uplatňovaná. Grémium vyjádřilo souhlas
s parametry nového nábytku.
5. Volby
GKR vyhlašuje volby do KR Hvězda na středu 9. listopadu 2005. Organizací voleb je
pověřena KR Větrník.
7-0-0
6. Platby za spotřebiče
GKR diskutovalo o změně ceníku plateb za spotřebiče a služby. Grémium přijalo toto
usnesení:
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a. Grémium předsedů kolejních rad žádá ředitele KaM o změnu poplatků za
používání elektrických spotřebičů na kolejích UK.
b. Grémium navrhuje snížit poplatek za notebook na 15,- Kč / měsíc.
c. Grémium navrhuje snížit poplatek za rádio, magnetofon na 10,- Kč / měsíc.
d. Grémium navrhuje, aby ceny služeb poskytovaných jednorázově (půjčovné
prádelny, vysavače, žehličky, internetové studovny,…) byly vyňaty
z centrálního ceníku a jejich ocenění bylo převedeno do kompetence koleje,
kde by se lokální cena za služby odvozovala od dohody KR a vedení koleje.
8-0-0
e. Návrh na snížení poplatku za MW troubu na 30,- Kč / měsíc neschválen. 4-1-3
7. Informace k přípravě Ubytovacího (domovního) řádu
Kolega Řeháček seznámil členy Grémia s aktuálním stavem přípravy nového
domovního řádu a jeho vztahem k ostatním vnitřním předpisům univerzity. Dále
informoval o systému ubytovacích stipendií. Informace jsou dostupné na webu UK
(http://www.cuni.cz/UK-1569.html).
8. Volební a jednací řád GPKR a KR
Členové Grémia diskutovali o návrhu na změnu Volebního a jednacího řádu KR a
GKR. Grémium se usneslo, že předseda GPKR předloží Sociální komisi AS UK návrh
na změnu Řádu VŠ koleje – článků o KR a GPKR. Nové znění by mělo lépe definovat
mandát člena KR a vztah KR a GPKR. Další diskuze o Volebním a jednacím řádu
bude na příštím zasedání.
9. Nástupy na koleje 2005/2006
a. Grémium kladně zhodnotilo průběh letošních nástupů na koleje i funkčnost
nového ubytovacího systému Mefisto.
b. Členové Grémia popsali případy, kdy nebyla včas přenesena data z Mašinky
do Mefista během druhého a dalších kolech přidělování kolejí, takže někteří
studenti měli kolej v Mašince přidělenu, ale systém Mefisto o nich nevěděl,
což mnohým způsobilo zbytečné komplikace.
10. Kolejní formuláře a dokumenty
GKR žádá ředitele KaM o aktualizaci materiálů a formulářů, které studenti používají a
podepisují při nástupech na kolej. Jedná se zejména o Záznam o převzetí pokoje, který
je v mnoha ohledech zastaralý.
11. Termín příštího zasedání bude zveřejněn na webu.
Zapsal Ondřej Kuda
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