
Zápis ze zasedání Grémia předsedů kolejních rad
ze dne 7. 5. 2008

Zasedání se konalo 7. 5. 2008 od 16.30 v zasedací místnosti ředitelství KaM UK, Voršilská 1. 

Zasedání řídil Jakub Velkoborský, předseda GPRK.

Přítomni: Jakub Velkoborský (Kajetánka), Ondřej Holeček (Větrník), Jan Šimek (SKASUK), 
Pavol Goga (Hvězda), Ondřej Kuda (Otava)

Hosté: Ing. Mojmír Bém (KaM), Ing. Martin Prajer (KaM), Marek Radecki, Marek Vyšinka, Petr 
Hluzín, Andrea Proková

Program:
1. schválení programu
2. schválení zápisu
3. úsporné žárovky na koleji 17. listopadu
4. recyklovaný papír na ubytovacích kancelářích
5. změna formy výpisu finanční historie
6. zabezpečení přízemních pokojů na kolejích Hvězda a Větrník proti vykrádání
7. průběh dosíťování kolejí
8. různé
9. zásady letního ubytování a ceny ubytování 2008/2009
10. zrušení staré e-mailové konference
11. volba předsedy a místopředsedy

Zápis ze zasedání:
ad 1. schválení programu

a) program schválen 4-0-0
b) bylo navrženo též diskutovat o způsobu rezervace pokojů pro příští rok, bod byl 

odložen na příští zasedání po předběžné informaci Ing. Prajera, že rezervace 
zůstanou v kompetenci kolejních rad v duchu let minulých

ad 2. schválení zápisu
a) zápis schválen bez připomínek 4-0-0

ad 3. úsporné žárovky na koleji 17. listopadu
a) Radecki přednesl návrh zkušební výměny žárovek za úsporné zářivky na několika 

patrech koleje 17. listopadu, návrh byl podložen mnohými podklady a výpočty
b) Ing. Bém přednesl námitky k návrhu

• sazba za elektřinu na velkých kolejích je nízká a návratnost je tam proto menší 
(přednesený návrh však s touto sazbou počítal)

• životnost a svítivost úsporných zářivek neodpovídá udávaným hodnotám 
(návrh však počítal s hodnotami životnosti nižšími než uvedenými)

• výměny a reklamace by byly administrativně složité
• bylo by výhodnější úsporné zářivky vyzkoušet na menší koleji s vyšší sazbou 

za elektřinu
c) GPKR a Ing. Bém došli ke shodě na návrhu vyzkoušet úsporné zářivky na některé 

z menších kolejí, výsledky budou grémiu předloženy na podzim 2008
ad 4. recyklovaný papír na ubytovacích kancelářích

a) Velkoborský navrhl používat na ubytovacích kancelářích recyklovaný papír místo 
běžného

b) Ing. Bém a Ing. Prajer přednesli námitky



• recyklovaný papír je mnohdy dražší (ale např. papír používaný na koleji 
Kajetánka je zásadně dražší než kvalitní recyklovaný papír Xerox)

• úspora by byla příliš nízká (však stejně nízká je i náročnost provedení)
• vzrostly by servisní náklady na tiskárny

c) pro nedostatek podkladů ke shodě nedošlo
ad 5. změna formy výpisu finanční historie

a) Velkoborský navrhl změnit výpis finanční historie do podoby, která bude 
ubytovaným srozumitelná, nejlépe na první pohled

b) Ing. Prajer informoval, že forma výpisu finanční historie byla před krátkou dobou 
změněna

c) Ing. Bém informoval, že každá změna je finančně náročná
d) jednání o tomto bodu bylo skončeno, protože členové grémia nebyli s novou 

formou výpisu finanční historie seznámeni
e) jednání bude v případě potřeby znovu otevřeno na některém z příštích zasedání

ad 6. zabezpečení přízemních pokojů na kolejích Hvězda a Větrník proti vykrádání
a) Ing. Bém navrhl dvě možnosti řešení:

• plastová okna se zamykatelnými klikami
• mříže

b) kolejní rady Hvězdy a Větrníku spolu s jejich obyvateli vyberou pro ně vhodné 
řešení, předsedové těchto KR jej následně projednají s Ing. Bémem

ad 7. průběh dosíťování kolejí
a) Velkoborský požádal Ing. Béma o informace o průběhu dosíťování kolejí
b) Ing. Bém informoval, že peníze na dosíťování dosud nebyly uvolněny, dle jeho 

nezávazného odhadu by však mohlo proběhnout již v měsíci červnu
ad 8. různé

a) v zápisu jsou uvedena stručná shrnutí projevů, nikoli citace
b) Kuda: „Od kdy bude možno prodlužovat ubytování na léto?“ Prajer: „Pokud projdou 

návrhy zásad, pak od 2. 6. 2008.“
c) Radecki: „Je možné příští rok zásady projednat dříve?“ Bém a Prajer: „Příští rok vše 

bude jinak.“
d) Holeček: „Jak aktuální je přehled volné kapacity  na webu?“ Prajer: „Online, tedy 

zcela. Místa na Kajetánce zkreslena o rekonstruované buňky. V případě odmítnutí 
ubytování na místě označeném za volné se lze obrátit na rezervace@kam.cuni.cz.“

e) Bém: „Odstranění graffiti na Větrníku a Hvězně předběžně vychází na 1 mil. Kč.“
f) Šimek: „Jaké jsou vyhrazené kapacity pro letní ubytování na koleji 17. listopadu?“ 

Prajer: „704 lůžek, vyšší než loňská obsazenost, počítáno s růstem kolem 10%.“
g) Radecki: „Je třeba nutně studenty přestěhovávat do vyšších pater i v případě, že na 

své buňce bydlí již dlouhá léta?“ Prajer: „Je to nutné, hosté musí bydlet pohromadě.“ 
Bém: „Pokud to jen trochu půjde, vyjdeme studentům vstříc.“

h) Goga: „Mohu získat seznam dotací, jejich velikost a účel, pro koleje Hvězda a 
Větrník za dobu, po kterou je jejich vedoucí D. Kalbáčová?“ Bém a Prajer: „Je 
součástí výroční zprávy.“

i) Šimek: „Bude se rekonstruovat vrátnice na Tróji?“ Prajer: „Je to plánováno, 
prostředky dosud nebyly uvolněny.“

j) Hluzín: „Zapojování a vypojování internetových přípojek na kolejích Otava a Vltava 
způsobuje problémy a chyby.“ Hluzín navrhuje dokoupit potřebné switche, 
aktivovat všechny přípojky a účtovat všem paušálně poplatek za připojení. Bude 
dojednáno mezi Ing. Prajerem a KR Otava, Vltava.

ad 9. zásady letního ubytování a ceny ubytování 2008/2009
a) návrhy zásad nebyly grémiu před zasedáním předloženy, budou dodány později, 

projednány e-mailem a výsledek prezentován předsedou GPKR na zasedání 



SKASUK
b) Ing. Prajer informoval

• byla snaha nic neměnit, jen aktualizovat harmonogram a přizpůsobit jej 
potřebám studentů

• při prodloužení ubytování bude sleva zaúčtována na konci ubytování
• v prodlouženém ubytování nebudou ubytovaným pravděpodobně chodit výzvy 

k inkasní platbě
• záloha za ubytování byla prodlužujícím již zaúčtována a proto nebude na konci 

účtována znovu
• v případě stěhování na letní ubytování mezi kolejemi je třeba na výchozí koleji 

nejprve požádat o poslání karty na kolej cílovou, ubytovaný nesmí mít žádný 
dluh

• v případě ukončení studia by neměla být účtována pokuta za předčasný konec 
ubytování

• s žádostmi o letní ubytování a s problémy je možno obrátit se na 
rezervace@kam.cuni.cz

• při problémech s platbami je možné žádat pomoc na platby@kam.cuni.cz
ad 10. zrušení staré e-mailové konference

a) Velkoborský navrhl zrušit starou emailovou konferenci 
(konference@gremiumkr.cuni.cz), protože není využívána a chodí do ní jen spam

b) grémium se vyslovilo pro tento návrh
c) adresa predseda@gremium.cuni.cz a adresy kolejních rad zůstanou zachovány
d) web grémia a emailové adresy potřebuji zpřehlednit

ad 11. volba předsedy a místopředsedy
a) do volební komise byli vybráni: Kuda (předseda), Prajer, Radecki
b) předsedou byl zvolen Velkoborský čtyřmi hlasy, pátý hlas byl neplatný
c) místopředseda zvolen nebyl

Zapsal: Jakub Velkoborský


