Zápis ze zasedání Grémia předsedů kolejních rad ze dne 29. 11. 2010
Zasedání se konalo dne 29. 11. 2010 16.00 v zasedací místnosti koleje Arnošta z Pardubic. Zasedání
řídil Jakub Velkoborský, předseda GPKR.
Přítomní členové: Martin Gebauer, Pavla Švábová, Jakub Velkoborský
Přítomní hosté: Ing. Mojmír Bém, Ing. Martin Prajer, Ph.D., Pavel Müller, Roman Diba

Program
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Schválení programu
Připojení k internetu
Otopné křivky
Kamery v menzách
Volby do kolejních rad
Různé

Jednání
1) Schválení programu
- Program schválen tichým souhlasem.
2) Připojení k internetu
- Velkoborský upozornil na stále častěji se vyskytující výpadky a nedostačivost kapacity
kolejních přípojek k internetu. Požádal o zavedení monitoringu vytížení přípojek se
statistikami přímo dostupnými studentům.
- Bém informoval, že studenti jsou automaticky odpojováni při překročení blíže neurčeného
objemu přenesených dat. Velkoborský požádal o přesné informace k tomuto.
- Velkoborský také požádal o zmenšení prodlevy mezi aktivací internetu v ubytovací kanceláři a
reálnou možností se připojit.
3) Otopné křivky
- Proběhla diskuse na téma vytápění.
- Velkoborský požádal o vypracování stručného popisu regulace teploty na koleji, který by
mohl být zveřejněn jako informace pro ubytované. Materiál by měl obsahovat také kontaktní
místo pro stížnosti na nevyhovující teplotu a stručný popis procesu řešení takového hlášení.
4) Kamery v menzách
- Gebauer: Proč může v menze Jednota být veřejně přístupná kamera, zatímco v kolejích ne?
- Bém: Protože nedochází k uchování dat z této kamery.

5) Volby do kolejních rad
- Grémium vyhlašuje volby do kolejních rad kolejí Hvězda, Jižní Město (Otava + Vltava),
Hostivař, Arnošta z Pardubic, Petrská, Komenského, Plzeň (Bolevecká + Heyrovského +
Šafránkův pavilon), Hradec Králové (Na Kotli + Jana Palacha) a Brandýs n. Labem (I. Olbrachta
+ Nová kolej) s následujícími náležitostmi:
 Hvězda
 Termín: 14 a 15. 12. 2010
 Volební komise: Matúš Ondreička, Rudolf Matúš, Martin Gebauer
 Počet členů: 5
 Adresa pro podání přihlášek: kr-hvezda@cuni.cz
 Jižní Město (Vltava + Otava)
 Termín: 12 a 13. 1. 2011
 Volební komise: Ján Jančo, Helena Krbilová, Radka Sabolová
 Počet členů: 5
 Adresa pro podání přihlášek: krotava@googlegroups.com
 Ostatní volební okrsky
 Termín: 12 a 13. 1. 2011
 Volební komise: Jakub Velkoborský, Martin Gebauer, Pavla Švábová
 Počet členů: 3
 Adresa pro podání přihlášek: jakub.velkoborsky@kajka.koleje.cuni.cz
- Přihláška kandidáta musí obsahovat: jméno, příjmení, datum narození, fakultu, e-mailovou
adresu a telefonní číslo kandidáta.
- Přijetí přihlášky bude kandidátům potvrzeno.
- Usnesení o vyhlášení voleb bylo přijato 2-0-0.
6) Různé
- Švábová si stěžovala na hlučnost prací v kolejích Jižní Město a neochotu práce provádějící
firmy situaci napravit.
- Bém poděkoval ubytovaným v kolejích Jižní Město, Kajetánka a Budeč za shovívavost při
průběhu rekonstrukcí
- Bém upozornil na nutnost vytvoření nové koncepce zabezpečení kolejí.
- Kolej není akademickou půdou, protože tento statut byl z VŠ zákonu vypuštěn.

Jakub Velkoborský
předseda GPKR

