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Zápis ze zasedání Grémia předsedů kolejních rad ze dne 9. 2. 2011 
 

Zasedání se konalo dne 9. 2. 2011 16.00 v zasedací místnosti koleje Arnošta z Pardubic. 

Zasedání řídil Jakub Velkoborský, předseda GPKR. 

Přítomní členové: Jan Švadlenka (Budeč), Roman Diba (Větrník), Jan Musílek (17. listopadu), 

Juraj Gáll (Švehlova), Martin Šeremeta (Jednota), Marek Křiklán (Hvězda), Jakub Velkoborský 

(Kajetánka) 

Přítomní hosté: Ing. Mojmír Bém, Ing. Martin Prajer, Ph.D., Jan Kocman (Jižní město), Csaba 

Csorba (Hvězda) 

 

Program 
1) Schválení programu 

2) Schválení zápisu 

3) Internet 

4) Topení 

5) Informační systém menz 

6) Zabezpečení kolejí 

7) Různé 

8) Vyhlášení voleb 

 

Jednání 

1) Schválení programu 

- Program schválen 7-0-0. 

2) Schválení zápisu 

- Zápis z 30. 11. 2010 schválen 6-0-1. 

3) Internet 

- Bude zaslán dotaz Mgr. Houdkovi, zda by bylo možno zveřejnit grafy celkových 

přenesených dat v čase pro jednotlivé koleje. 

4) Topení 

- Ing. Bém informoval: 

 Ve vrátnici koleje má být k dispozici formulář k hlášení nevyhovující teploty. 

 Budovy jsou (pro účely vytápění) rozděleny do několika zón, ve kterých je 

vytápění regulováno nezávisle. Otopné křivky jsou odlišné ve dne a v noci a 

závislé na venkovní teplotě. 

- Po diskusi bylo dohodnuto, že: 
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 KaM budou studentům, kteří problém s vytápěním nahlásí, vždy zasílat 

odpověď, jak jejich stížnost byla vyřešena; 

 bude možno hlášení o nevyhovující teplotě zasílat e-mailem na adresu 

vedoucího koleje. Detaily zveřejní KaM na webu. 

5) Informační systém menz 

- KR 17. listopadu informovala, že v informačním systému jejich menzy je často 

evidováno méně porcí jídla než je reálně k dispozici a ve chvíli, kdy porce virtuálně 

dojdou, jsou studenti nuceni si namísto odebíraného jídla formálně zvolit jiné, mnohdy 

dražší. 

- Ing. Prajer doporučuje obrátit se v takovém případě na provozní útvar, který zajistí 

opravu. 

6) Zabezpečení kolejí 

- Byl projednán návrh ředitelství KaM na instalalovat do kolení zabezpečovací systémy 

(čtečky přístupových karet, kamery, dveřní komunikátory, turnikety, …). 

- Mezi ředitelstvím a Grémiem nedošlo ke shodě. Grémium nesouhlasí zejména s: 

 evidováním času příchodu na kolej a odchodu z ní; 

 instalací zabezpečovacích zařízení do kolejí, kde si je ubytovaní nepřejí. 

- Zástupci Grémia dále upozorňovali na negativní pocity, které sledování může přinést 

studentům, jež si cení vlastního soukromí. 

- Ředitel oponoval, že je nucen koleje zabezpečit, aby v případě vážného incidentu nebyl 

obviňován, že neučinil kroky k jeho prevenci. 

7) Různé 

- Místopředsedou Grémia byl zvolen Jan Musílek 5-0-2. 

8) Vyhlášení voleb  

- Grémium vyhlašuje volby do KR v Hradci Králové v termínu 8.-9. 3. 2011. Členy volební 

komise jsou jmenováni: Veronika Hájková, Damián Šimčík a Jiří Šritr. Voleno bude 7 

členů, přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení, datum narození, fakultu, e-mailovou 

adresu a telefonní číslo kandidáta. 7-0-0. 

 

Jakub Velkoborský 

předseda GPKR 


