Zápis ze zasedání Grémia předsedů kolejních rad
ze dne 12. 4. 2011
Zasedání se konalo dne 12. 4. 2011 od 16.30 v zasedací místnosti koleje Arnošta z Pardubic.
Zasedání řídil Jakub Velkoborský, dosavadní předseda Grémia, a poté, po svém zvolení novým
předsedou, Jan Švadlenka.
Přítomní členové: Jan Švadlenka (Budeč), Roman Diba (Větrník), Jan Musílek (17. listopadu),
Jan Kocman (Jižní Město), Martin Šeremeta (Jednota), Marek Křiklán (Hvězda), Jakub
Velkoborský (Kajetánka)
Přítomní hosté: Ing. Mojmír Bém, Ing. Martin Prajer, Ph.D., Ivona Magyarová (Jižní město),
Edita Homolková (Budeč)

Program
1)
2)
3)
4)
5)

Schválení programu
Schválení zápisu
Volba předsednictva
Ubytovací řád
Různé

Jednání
1) Schválení programu
- Program schválen 5-0-0.
2) Schválení zápisu
- Zápis z 9. 2. 2011 schválen 5-0-0.
3) Volba předsednictva
- Jakub Velkoborský, dosavadní předseda Grémia, jemuž skončilo funkční období,
oznámil, že již do dalšího funkčního období nebude kandidovat.
- Kandidátem na předsedu byl navržen Jan Švadlenka.
- Byla jmenována volební komise ve složení: Edita Homolková (předsedkyně), Ivona
Magyarová, Jakub Velkoborský
- Bylo odevzdáno sedm hlasovacích lístků, z toho sedm platných.
- Předsedou Grémia byl zvolen Jan Švadlenka, sedmi hlasy.
- Jan Švadlenka následně navrhl zvolit místopředsedou Grémia Jakuba Velkoborského.
- Jakub Velkoborský byl zvolen sedmi hlasy.
4) Ubytovací řád
- Byly diskutovány návrhy nového znění Ubytovacího řádu vysokoškolské koleje,
předloženého KaM.
- Po vyjádření nesouhlasu Grémia s mnoha body novelizovaného předpisu Ing. Bém
upozornil, že má Grémium pouze vyjadřovací pravomoc.
- Bylo dohodnuto, že Grémium zpracuje a zašle vlastní návrh článku 8., upravujícího
návštěvy v kolejích.
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5) Různé
- Ředitelství bylo informováno o stížnostech studentů na stále se zhoršující kvalitu jídla
v menzách Kajetánka, Budeč a 17. listopadu. Ing. Prajer sdělil, že stížnosti týkající se
kvality jídla mohou studenti zasílat jemu. Bylo navrženo provést mezi studenty
průzkum spokojenosti s kvalitou jídla, např. za pomoci webového dotazníku.
- Dále bylo navrženo uspořádat mezi ubytovanými studenty anketu, v níž by se vyjádřili,
jakou formu zabezpečení kolejí požadují.
- Ředitel informoval, že rekonstrukce balkonů v koleji Kajetánka by měla skončit
v nejbližších dnech.
- Ing. Prajer informoval, že formuláře k hlášení nevyhovující teploty v pokoji jsou již
k dispozici na webu KaM v sekci FAQ.
- Ing. Prajer informoval Marka Křiklána o podmínkách případného otevření večerky
v prostorách bývalé ordinace v koleji Hvězda. Zároveň upozornil, že nejprve je třeba
vyčkat na vyjádření Pedagogické fakulty UK, která o prostory projevila zájem.

zapsal Jakub Velkoborský
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