Zápis ze zasedání Grémia předsedů kolejních rad
ze dne 3. května 2006
Přítomni: Sokol (Budeč), Moravec (Švehlova), Škultéty (Hvězda), Stiller (Větrník), Polák
(Kajetánka), Šimek (17.11.), Kuda (Otava), Macura (Na Kotli)
Hosté: Ing. Bém, Ing. Prajer, Ing. Fix (KaM), Košovan (Budeč)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení a schválení programu
Schválení zápisu 15. 3. 2006
Diskuze s ředitelem KaM – Zásady ubytování 2006/2007
Rezervace pokojů
Výroční zpráva o hospodaření
Ubytování zahraničních studentů na Hostivaři
JaVŘ KR a GPKR
Informace z transformační komise KaM
Různé

1. Program schválen

7-0-0

2. Zápis schválen bez připomínek

7-0-0

3. Ředitel KaM Ing. Bém informoval členy grémia o postupu ve tvorbě Zásad ubytování
na kolejích UK ve školním roce 2006/2007. Vzhledem, k tomu, že v době zasedání
nebyl dostupný text k připomínkování, ředitel informoval pouze ústně o plánovaných
změnách: oproti návrhu grémia by měly hrát roli známky a VIP studenti by měli být
pouze studenti se smlouvou na 12 měsíců. Text Zásad 2006/2007 bude předmětem
dalšího zasedání GPKR
4. Proběhla diskuze o podkladech pro rezervační systémy kolejních rad. Ač byl již dříve s
Ing. Prajerem dohodnut systém tvorby a předání seznamu ubytovaných, k dohodnutému
datu nebyl systém Mefisto schopen takové seznamy kolejním radám poskytnout. Proto
byl dohodnut nový systém tvorby ubytovacích seznamu na ředitelství KaM.
5. Členové GPKR se na místě seznámili s výroční zprávou o hospodaření KaM. Ing. Fix
zodpověděl dotazy na zakoupení počítačů pro menzy, software pro menzy, na kantýny a
bufety KaM a systém evidence ubytovaných v Hradci Králové.
6. Bylo projednáno ubytování zahraničních studentů programů Socrates a Erasmus na
koleji v Hostivaři. Ing. Prajer byl požádán o přezkoumání vydávání kolejenek
zahraničním studentům a množství studoven na Hostivaři. Byl předložen návrh, aby
zahraniční studenti měli možnost být ubytováni i na Větrníků.
7. Proběhla krátká diskuze a nástin harmonogramu projednávání změn v JaVŘ KR a
GPKR.
8. Kolega Šimek informoval přítomné o postupu práce transformační komise KaM.
9. Termín příštího zasedání bude zveřejněn na webu.
Zapsal Ondřej Kuda
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