Zasedání Grémia předsedů kolejních rad
24. 11. 2011
Zasedání Grémia se konalo 24. 11. 2011 od 16:30 v zasedací místnosti Koleje Arnošta z Pardubic.

Přítomní členové Grémia:

Eliška Holzerová (KR Jižní Město), Roman Diba (KR Na Větrníku),
Jan Musílek (KR 17. listopadu), Martin Šeremeta (KR Jednota),
Jan Švadlenka (KR Budeč, předseda Grémia), Jakub Velkoborský
(KR Kajetánka, místopředseda Grémia)

Nepřítomní členové Grémia: Simona Marková (KR Švehlova), Jakub Weber (KR Na Kotli)
Hosté:

Marek Křiklán (KR Hvězda)

Program:
1) Schválení programu.
2) Schválení zápisu z předchozího zasedání (20. 10. 2011).
3) Příprava novely Jednacího řádu kolejních rad a Jednacího řádu Grémia předsedů kolejních rad
4) Různé
5) Návrh Rady KaM na odvolání ředitele

Průběh zasedání:
1) Schválení programu:
Hlasování (pro-proti-zdržel se): 6-0-0

2) Schválení zápisu z předchozího zasedání (20. 10. 2011):
J. Švadlenka sdělil, že dr. Prajer, vedoucí provozního úseku KaM, požaduje určité úpravy zápisu, neboť prý obsahuje nepřesnosti. Po kratší diskuzi byla přijata alternativní podoba změn,
kterou navrhl J. Švadlenka.
Hlasování o celkové podobě zápisu (pro-proti-zdržel se): 6-0-0

3) Příprava novely Jednacího řádu kolejních rad a Jednacího řádu Grémia předsedů kolejních rad:
Grémium prodiskutovalo návrhy nového znění Jednacího řádu Grémia a Jednacího řádu kolejních rad, které vypracoval J. Švadlenka, jelikož stávající znění obou jednacích řádů již není aktuální. J. Švadlenka si poznamenal jednotlivé pozměňovací návrhy a přislíbil předložit aktualizované verze obou předpisů při příštím zasedání Grémia.
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4) Různé:
Grémium vyjádřilo politování, že se pan ředitel KaM na zasedání bez udání jasného důvodu
nedostavil, ačkoli byl termín zasedání známý více než měsíc dopředu.

5) Návrh Rady KaM na odvolání ředitele:
J. Švadlenka a J. Velkoborský seznámili Grémium s průběhem posledního zasedání Rady KaM,
které se uskutečnilo ve dnech 16. a 23. 11. 2011. Při tomto zasedání bylo rozhodnuto o svolání
mimořádného zasedání RKaM za účelem projednání návrhu na odvolání ředitele KaM.
Grémium následně schválilo usnesení:
Grémium se domnívá, že ředitel KaM dlouhodobě neřídí organizaci v souladu se zájmy
ubytovaných studentů. Současně nebere v potaz připomínky Grémia, které tyto studenty reprezentuje. Grémium a kolejní rady jsou navíc ředitelem nedostatečně informovány o zásadních změnách dotýkajících se studentů. Grémium nevidí naději
na zlepšení situace. Grémium proto doporučuje svým zástupcům v Radě KaM, aby podpořili návrh na odvolání ředitele KaM.
Hlasování (pro-proti-zdržel se): 6-0-0
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Zapsal:

J. Musílek

Upravil:

J. Švadlenka

