
Zápis ze zasedání Grémia předsedů kolejních rad ze dne 6. 5. 2009 
 

Zasedání se konalo dne 6. 5. 2009 v zasedací místnosti koleje Arnošta z Pardubic. Zasedání řídil Jakub 

Velkoborský, předseda GPKR. 

Přítomní členové: Lucie Králová, Jakub Velkoborský, Ľuboš Píš, Pavol Kumičák, Ondřej Holeček 

Přítomni: Ing. Mojmír Bém, Ing. Martin Prajer, Ph.D., Roman Matoušek (člen KR Budeč), Andrea 

Proková (eKoleje) 

Program 
1) Schválení programu 

2) Schválení zápisu z 19. 3. 2009 

3) Návrh na složení mandátu členky KR 17. Listopadu 

4) Volba předsednictva 

5) Výroční zpráva a FRIM 

6) Výběr svítidel 

7) Štenice v koleji Jednota 

8) Digitalizace vysílání 

9) Letní ubytování 

10) Teplá voda v koleji Otava 

11) Různé 

Jednání 

Schválení programu 

- Program schválen 5-0-0 

Schválení zápisu z 19. 3. 2009 

- Zápis z 19. 3. 2009 schválen 4-0-1 

Návrh na složení mandátu členky KR 17. Listopadu 

- Píš informoval, že KR 17. Listopadu doporučila složení mandátu Anně Šimkové z důvodu 

nektivity. Anna Šimková mandát složit odmídla. 

Volba předsednictva 

- Byla stanovena volební komise ve složení: Píš (předseda), Kumičák, Matoušek 

- Jediným kandidátem Velkoborský, zvolen pěti hlasy 

- Na místopředsedu navržen Píš, zvolen 4-1-0 

Výroční zpráva a FRIM 

- Ing. Bém uvedl a okomentoval výroční zprávu KaM 

- Následně Ing. Bém informoval o FRIM: 

- Proběhl nákup areálu v Hostivaři, desetiletý úvěr končí 2010, do té doby jsou všechny 

investiční prostředky používány na splátky tohoto projektu 

- V minulých letech byly investice financovány investičními dotacemi UK 



- FRIM výhledově nebude stačit na odpisy areálu v Hostivař 

- Po splacení úvěru bude k dispozici znatelně více investičních prostředků 

- Holeček: Dají se ve výroční zprávě najít údaje o spotřebě energií na jednotlivých kolejích? 

Bém: Nikoli, zpráva obsahuje pouze souhrn za organizaci, nicméně vztaženo na lůžkoden 

zásadní rozdíly mezi kolejemi nejsou (mimo rozdílů ve spotřebě tepla, které jsou dány 

charakterem budovy). 

Výběr svítidel 

- Velkoborský informoval o zkušenosti se světly se stínítky – esteticky pravděpodobně 

srovnatelná se světly s mřížkou, maximum světelného toku menší, difúzní osvětlení však lépe 

osvětlí většinu pokoje, je výhodnější při studiu na posteli, mezi studenty běžném 

- Píš: „na základě čeho byl vybrán dodavatel svítidel?“ Bém: „Projekt udělala zdarma firma 

doporučená výrobcem svítidel. Na vlastní dodávku bylo vypsáno výběrové řízení.“ 

Štenice v koleji Jednota 

- Králová: Na několika pokojích se objevily štěnice, chlapcům parazity postiženým bylo 

navrženo přestěhování na dívčí pokoje. 

- Bém: Těžko pochopitelné. Prajer: Selhání komunikace. 

- Králová: Věc se začala řešit až po informování vedení, do té doby, na úrovni správy, problém 

nebyl řešen dostatečně. 

- Bém: Často je problém ve spolupráci ubytovaných – nerespektují nutnou délku desinsekce, 

roznášejí štěnice v osobních věcech dále. 

- Králová: V tomto případě byli studenti dobře spolupracující. Desinsekce po létě neproběhla 

dostatečně, protože kolidovala s nástupy na kolej. 

- Prajer: Pro příští rok bude na koleji týden volno, kdy proběhne důkladný úklid a desinsekce. 

- Králová: Postižení studenti též požadují slevu. 

- Bém: Bude poskytnuta, avšak pouze v přiměřené výši. 

Digitalizace vysílání 

- Velkoborský informoval, že na ukončení analogového vysílání KaM nijak nezareagovaly a 

v kolejních televizích není nic vidět. 

- Píš: Je to případ např. koleje 17. Listopadu. Při nákupu set-top-boxu je třeba opatrnosti, aby 

byly kompatibilní s televizory. 

- Bém: Vyřešení bylo vedoucím předem uloženo. 

- Matoušek: Na koleji Budeč bylo domluveno šíření signálu pomocí kolejní sítě. 

- Bém: Nejsme schopni obnovit rozvody přímo na pokoje. 

- Velkoborský: Zajímavá alternativa by bylo šíření televizního signálu kolejními sítěmi. Holeček: 

Na Větrníku to dobře funguje. Bém, Prajer: Zkonzultujeme s Mgr. Houdkem a OSA. 

Letní ubytování 

- Velkoborský: Množí se dotazy studentů na letní ubytování – kdy a kde bude možno požádat, 

komu bude ubytování přiděleno. 

- Králová: A zda jsou již stanoveny kapacity. 

- Prajer: Kapacity jsou vyšší než loni (zhruba 4915 oproti 4400). Bude probráno na kolegiu 

rektora. V případě schválení předpisů se bude žádat od 18. 5. 2009. Předpisy upravující letní 

ubytování a ubytování v dalším akademickém roce se měnit nebudou, mimo časových údajů. 



- Velkoborský: Jaký bude letos přístup ke stěhování studentů v rámci koleje, např. v případě, že 

obsadí celou buňku. Prajer: Stěhování je nutné v rámci úspory nákladů. Na Kajetánce jsou 

v plánu pronájmy celých pater. 

- Píš: Plánují se větší akce i na 17. Listopadu? Bém: Ano, zmiňovaná rekonstrukce vrátnice. 

Budou se možná stěhovat celé bloky. 

Teplá voda v koleji Otava 

- Kumičák: Ve vyšších patrech koleje Otava zhruba od osmé hodiny večerní neteče teplá voda, 

zhruba od deváté hodiny žádná voda. 

- Bém: Ing. Traganová bohužel původně dezinformovala o skutečném stavu. Byla provedena 

opatření pro snížení příjmu vody, avšak tlak v potrubí je stále nedostatečný. Výhledově bude 

instalován hydrofor, který tlak zvýší. Je to však zařízení drahé. Dle cenové nabídky bude určen 

harmonogram prací. Problém trvá již spoustu let a je s podivem, že stížností nebylo více. 

Různé 

- Proková: Chtěli bychom udělat kampaň za šetření energiemi. Hodily by se nám podklady – 

jaká je skutečná spotřeba energií a kolik je tedy možno ušetřit. Bém: S daty problém není. 

Zajímalo by mne však, jakým způsobem plánujete studenty přesvědčit. Proková: S kampaní 

jsme začali již před rokem. Rádi bychom studenty vtipnou formou informovali, kolik opravdu 

mohou ušetřit (třeba tím, že při odchodu zhasnou). (Následně proběhla diskuse o 

podrobnostech takové kampaně a možnosti studenty skutečně přesvědčit.) 

- Diskuse o rezervacích naplánována na 16. 5. 2009 17.00. 


