
Zápis ze zasedání Grémia předsedů kolejních rad ze dne 28.02 2008 
 

Zasedání GPKR se konalo 28.02 2008 od 16:30 v prostorách zasedací místnosti 
ředitelství KaM UK Voršilská 1. Zasedání řidil: Bc. Jan Šimek (předseda GPKR). 
 
Přítomni: Píš (KR 17. Listopadu), Kuda (Otava), Velkoborský (Kajetánka), Goga 
(Hnězda), Holeček (Větrník), Šimek (SocKom ASUK) 
 
Hosté: Kasnický (KR Hvězda), Zvolenská (Liga Hvězda), Maková (Liga Hvězda), 
Stiller, Prajer (KaM) 
  
Program: 

1. Schválení programu 
2. Schválení zápisu 
3. Projednání dokumentů týkajících se OS Liga Hvězda 
4. Zavádění stravovacího software na menzách KaM 
5. Zodpovězení otázek z minulých zasedání GPKR 

a. Počet firem dodávajících bagety, zlepšení kvality výběrem jiného 
dodavatele 

b. Nedodržování OR 3/2007 stran zaměstnanců KaM – informace o 
provedených opatřeních 

c. Zřízení individuálních elektroměrů na koleji Kajetánka 
d. Pokrok v přípravě systému nástupů a zámluv pokojů na KaM 

6. Informace z transformační komise KaM 
7. Podání demise stávajícího předsedy GPKR a volba nového předsedy GPKR 
8. Různé 
 

Jednání: 
1. Schválení programu          program schválen    6-0-0 
2. Schválení zápisu               zápis schválen     4-0-2  
3. Projednání dokumentů týkajících se OS Liga Hvězda. Ředitel KaM Ing. Bém 

informoval o kladném postoji KaM vůči zřízení o.s. a vysvětlil podmínky, za 
kterých KaM myšlenku podporují. 

4. Ing. Bém shrnul stávající stav zavádění stravovacího SW. Ing. Prajer 
informoval o stavu zavádění nového SW na kolejích, což se týká hlavně 
prodeje baget. Bagety budou prodávány také ne-UK studentům, ti si mohou 
zaregistrovat odběrové karty. Ing. Prajer byl tázán, zda by bylo možné 
připravit informačně jednodušší leták k zavádění SW, hlavně s ohledem 
k nástupu nových studentů příští rok.  Předseda GPKR navrhl, že by KR 
mohly KaM pomoci při propagaci zavádění jídelního SW.  

5. Ing Prajer referoval o možnostech zlepšení kvality a výběru baget. Podle 
průzkumu trhu je složité za stávající cenu nakupovat kvalitnější bagety. Do 
budoucna by se v menzách mohly prodávat i bagety vyšší kvality za vyšší 
ceny. 

a. KR Hvězda se dotázala na počet objednávaných baget na vrátnice – 
objednávky odhadují jednotlivé vrátné a je potřeba řešit problém 
s nimi. 

b. Nedodržování OR 3/2007 - u opakovaných situací lze přikročit ke 
krácení odměn zaměstnanců nebo až k vytýkacímu dopisu, což je až 
hrozba propuštění. 



c. V rámci rekonstrukce na Kajetánce jsou nové elektrorozvody 
připraveny na umístění individuálních elektroměrů. KR Kajetánka byla 
s tímto stavem obeznámena. 

d. Byl diskutován předběžný harmonogram nástupů a možnost spuštění 
rezervací pro nástupy. Využití portálu bylo přibližně 66 %.  Mohlo by 
být možné rozdělit přestěhování a nastěhování a tím pádem zpříjemnit 
nástupy přebydlujícím studentům. 

e. Byl vznesen dotaz na objekt H na Větrníku. Budova je ve stádiu 
předávání od KaM pro FSV.  

6. Ředitel KaM informoval o možné hrozbě rozšíření štěnic. Zatím se jedná o 
ojedinělé případy, ale je potřeba sledovat výskyt parazitů a vše rychle hlásit 
pracovníkům koleje. Při likvidaci zamoření je nutná spolupráce studentů – 
přestěhování. Bude poskytnut popis likvidační procedury. Ohrožené jsou 
hlavně koleje Větrník, Hvězda, Hostivař, Kajetánka a další. 

7. Stávající předseda GPKR rezignoval na funkci předsedy z důvodu souběhu 
funkcí. Proběhla volba nového předsedy. Navrženým byl Jakub Velkoborský. 
Byl zvolen předsedou Grémia       6-
0-0. 

8. Předseda Sociální komise ASUK informoval o stávajícím stavu transformace 
KaM. 

9. Různé 
 
 

Zapsal: Mgr. Ondřej Kuda 
Vidoval: Bc. Jan Šimek 


