Zápis ze zasedání Grémia předsedů kolejních rad ze dne 17. 3. 2010
Zasedání se konalo dne 17. 3. 2010 v 16.00 v zasedací místnosti koleje Arnošta z Pardubic. Zasedání
řídil Jakub Velkoborský, předseda GPKR.
Přítomní členové: Juraj Gáll, Lucie Králová, Jakub Velkoborský, Marek Vyšinka
Přítomní hosté: Ing. Mojmír Bém, Ing. Martin Prajer, Ph.D., Martin Dekar (17. listopad), Martin
Letkovský (17. listopad), Jan Šatra (AS UK)

Program
1) schválení programu
2) schválení zápisu
3) dotazy k organizačnímu řádu
4) objednávání jídel v menze 17. listopadu
5) rezervace pokojů
6) jednací řád
7) různé

Jednání
1) Schválení programu
- Program schválen 4-0-0.
2) Schválení zápisu
- Zápis ze dne 14. 1. 2010 schválen 3-0-1.
3) Dotazy k organizačnímu řádu
- Vyšinka: Proč bylo vypuštěno vyjádření KR k ukončení ubytování z důvodu neplacení?
o Bém: Protože KR zde rozhodnutí nemohou ovlivnit. Ani v případě, že se vyjádří.
o Prajer: Navíc je zde problém s ochranou osobních údajů.
- Velkoborský: Mimoto KR se vyjadřuje pouze k návrhu odstoupit od smlouvy ze strany
vedoucího koleje či správního celku, ne např. ze strany ředitele.
o Bém: Ředitel nepodává návrh na odstoupení, ale rovnou koná.
- Vyšinka: (v reakci na čl. 17 odst. 7 navrženého OŘ) Nebylo by možné stanovit dohodou
vedoucí a KR pravidla, za kterých akce budou povoleny?
o Bém: Je to legislativně neprůchodné, protože to dává KR více pravomocí než Řád pro
poskytování ubytovacích služeb.
- Šatra: Organizační řád dává možnost jmenovat studenty do komisí (výběr nájemníka, nákup
vybavení koleje), jak často se to děje?
o Prajer: U pronájmu naposledy v roce 2005 při příležitosti nákupu postelí.

4) Objednávání jídel v menze 17. listopadu
- Vyšinka: Bylo slíbeno, že když bude čas, bude možno objednávat jídlo až do zahájení výdeje.
Prajer: Zatím čas nebyl.
Vyšinka: Máte odhad, kdy by to mohlo být hotovo?
Prajer: Vznesu dotaz.
5) Rezervace pokojů
- Bylo navázáno na diskuze o rezervacích pokojů.
6) Jednací řád
- Návrh bude vypracován Jakubem Velkoborským.
7) Různé
- Králová žádá řešit stížnost dívek z pokoje 428 koleje Jednota.
- Vyšinka žádá vyhodnocení přínosu a energetické úspornosti nových svítidel.

Zapsala: Lucie Králová

