
 

 

Zápis ze zasedání Grémia předsedů kolejních rad  

ze dne 15. prosince 2005 
 

Přítomni: Sokol (Budeč), Škultéty (Hvězda), Polák (Kajetánka), Šimek (17.11.), Kumičák 

(Vltava), Kuda (Otava), Zajíčková (Na Kotli), Řeháček (Sociální komise) 

Hosté: Ing. Bém, JUDr. Svobodová (KaM), Goga (Hvězda) 

 

Program: 

 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Diskuze k návrhu ubytovacího řádu 

3. Diskuze k výměně nábytku na kolejích 

4. Návrh a rozvaha rezervací na příští rok 

5. Volby do KR AzP 

6. Schválení zápisu 14. 11. 2005 

7. Diskuze k návrhu JaVŘ KR a GPKR 

8. Různé 

 

 

Program schválen          

 

1. Ing. Bém uvedl diskuzi k návrhu Ubytovacího řádu. Spornými body k návrhu Grémia 

a též Sociální komise jsou hlavně vstupy do pokojů ubytovaných, definice a provádění 

návštěv, chování zvířat na koleji a ubytovací kniha. Vstupy zaměstnanců KaM do 

pokojů budou definovány v souladu s právními předpisy a s povinnostmi ubytovatele. 

Ředitel KaM slíbil vypracování struktury případného poplatku za uskutečnění 

návštěvy (přes noc), ohledně návštěv bude diskuze probíhat na dalším jednání. Chov 

zvířat na kolejích UK byl měl být až na vyjímky zakázán. K diskuzi je stále otázka 

návštěvní knihy a možnosti kontroly vstupu osob do koleje. 

 

2. Na většině kolejí proběhla plánovaná výměna nábytku. Jednotlivý členové Grémia 

přednesli připomínky k technickému provedení nábytku. Nejvíce připomínek bylo k 

provedení a funkčnosti nových stolů. GPKR navrhlo, aby nové stoly nebyly vybaveny 

výsuvnou deskou pro klávesnici ve smyslu stávajícího provedení. Dále byly 

předneseny připomínky k úložnému prostoru nových postelí, k židlím, šatním skříním 

a kontejnerům se šuplíky. 

 

3. Kolejní rady Otava, Na Větrníku a Švehlova zaslaly své připomínky k organizaci 

výměny nábytku. Přítomní členové Grémia přednesli další negativní zkušenosti se 

zabezpečením stěhování. Ze strany některých dodavatelů nábytku byly svévolně 

posunovány termíny dodání a někteří studenti tak byli zbytečně nuceni setrvávat v 

provizorních podmínkách ubytování. Pracovníci stěhovacích firem nedodržovali 

smluvená pravidla o vstupech na studentské pokoje a o celkovém plánu stěhování. 

GPKR považuje za nemyslitelné, aby se takové jednání se studenty opakovalo.  

 

4. GPKR žádá ředitele KaM, aby při vyhodnocování nabídek při výběrových řízeních na 

dodavatele nábytku pro koleje UK byla významně zohledněna dosavadní zkušenost s 

dodávající firmou. 

 

5. Grémium požádalo ředitele KaM o vypracování materiálů pro rezervace pokojů na 



 

 

příští školní rok. S největší pravděpodobností budou rezervace pokojů provádět 

jednotlivé kolejní rady. 

 

6. Volby do kolejní rady Arnošta z Pardubic se nekonaly, protože odstoupily kandidátky. 

Jakmile se najde dostatečný počet zájemců, budou vypsány volby nové. 

 

7. Schválen zápis ze 14. 11. 2005       7-0-0 

 

8. Diskuze k VaJŘ KR a GPKR byla přesunuta na další zasedání. Vyjádření jednotlivých 

KR k návrhu změny ŘVŠK UK byla předána kancléři UK RNDr. Jelínkovi. 

 

9. KR Budeč informovala o výsledku opravy sociálních zařízení na 1. patře koleje Budeč 

a o zamýšlené opravě téhož na 5. patře. Vzhledem ke zkušenostem s proběhlou 

rekonstrukcí žádá KR Budeč ředitele KaM, aby byla další oprava včas oznámena a 

aby byl stavební plán včas doručen vedoucí koleje a kolejní radě. KR Budeč také žádá 

o možnost vyjádřit se k podrobnostem rekonstrukce na 5. patře. 

 

10. KR Hvězda přednesla návrh na změnu ceníku za používání vlastních 

elektrospotřebičů. Návrh byl zamítnut z důvodu nekompatibility se současnými 

dokumenty upravujícími tuto oblast. 

 

11. Termín příštího zasedání bude zveřejněn na webu. 

 

 

          Zapsal Ondřej Kuda 


