Zápis ze zasedání Grémia předsedů kolejních rad
ze dne 1. 12. 2014
Zasedání Grémia se uskutečnilo 1. 12. 2014 od 16:30 v prostorech Studentského klubu Celetná.
Přítomní členové Grémia:

Michaela Černá (KR Kajetánka, předsedkyně Grémia), Petra Pelikánová
(KR 17. listopadu), Jan Mudruňka (KR Na Větrníku), David Frič
(KR Hvězda), Václav Šafra (KR Jednota), Anna Klugerová (KR Šafránkův pavilon)

Nepřítomní členové Grémia: Matěj Denk (KR Švehlova), Michaela Nekardová (KR Komenského),
Ivan Struk (KR Jižní Město), Růžena Fantová (KR Budeč), Michal Bělka
(KR Arnošta z Pardubic)
Hosté:

Ing. Jiří Macoun (ředitel KaM UK), Mgr. Miroslava Hurdová (vedoucí
Útvaru ubytovacích služeb KaM UK), Marek Lukáš (vedoucí Útvaru
stravovacích služeb KaM UK), Mgr. Jan Švadlenka (místopředseda Rady
KaM UK), Ladislav Láska (KR 17. listopadu), Jan Musílek (místopředseda KR 17. listopadu, přišel až na konci zasedání)

Program:
1) Schválení protokolu z hlasování per rollam
2) Účast zástupce Grémia při zadávání zakázek KaM UK
3) Klamavá reklama KaM UK
4) Ubytovací řád vysokoškolské koleje
5) Různé
Průběh zasedání:
Program byl schválen tichým souhlasem. Zasedání řídila M. Černá.
1) Schválení protokolu z hlasování per rollam:
Grémium pomocí hlasování per rollam vyhlásilo volby do Kolejní rady Na Kotli, neboť nebylo
účelné se k tomuto jedinému bodu scházet. Volby se konaly 30. 10. a 1. 11. 2014, ale Grémium
v době svého zasedání ještě nemělo informace, jak dopadly a zda a s jakým výsledkem se konalo
ustavující zasedání kolejní rady.
Podle čl. 9 odst. 6 Jednacího řádu Grémia byl zápis z hlasování per rollam schválen:
Hlasování (pro-proti-zdržel se): 6-0-0
Zápis z hlasování per rollam je součástí přílohy tohoto zápisu.
2) Účast zástupce Grémia při zadávání zakázek KaM UK:
J. Švadlenka na výzvu M. Černé informoval o činnosti komise KaM UK pro výběrová řízení. Jejími
členy byli Ing. Jandus a Ing. Dančevský z Technického útvaru KaM UK, M. Titzenthaler, nyní vedoucí Koleje Hvězda, dříve vedoucí kolejí Arnošta z Pardubic, Jednota, Švehlova a Budeč, a J. Šva-
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dlenka coby předseda Grémia1. Činnost komise spočívala v rozlepování obálek s nabídkami
jednotlivých firem a posuzování, která nabídnutá cena zakázky byla nejnižší. Naposledy se komise
sešla v červnu 2014, a vzhledem k tomu, že byl v srpnu 2014 vydán nový předpis o výběrových řízeních, patrně již přestala existovat.
Ing. Macoun upřesnil, že byl nový předpis vydán na žádost rektorátu UK a ve spolupráci s ním.
Nyní je dostupný na webových stránkách KaM UK. Není nicméně pravda, že by již nebyla žádná
komise pro výběrová řízení. Nově záleží na tom, o jak velkou zakázku se jedná. Menší zakázky zadává vedoucí příslušné koleje a měly by být nejprve projednány s kolejní radou. Ing. Macoun podotkl, že ve čtvrtek 4. 12. opět proběhne školení vedoucích kolejí, kde jim to bude připomenuto.
Kolejní rady mohou samy vznášet požadavky, neboť jsou to právě ony, kdo reprezentuje ubytované, zatímco zaměstnanci KaM UK si nemusejí být vždy vědomi, co je opravdu potřeba. Co se týče
zakázek většího rozsahu, ty zařizuje Technický útvar KaM UK, který se řídí závaznými předpisy,
v nichž je stanoveno, jak oslovovat firmy, jak vést výběrové řízení, jak jmenovat komisi, apod. Organizace největších zakázek je zadávána externímu administrátorovi. Velké zakázky jsou
prováděny v souladu s připravovaným střednědobým záměrem, jehož text projedná Rada KaM UK
při svém zasedání 2. 12. a následně bude vyvěšen na webových stránkách KaM UK.
Dále Ing. Macoun konstatoval, že se u velkých akcí budou KaM UK snažit nalézt jiné zdroje financování, mimo svůj vlastní rozpočet. Aktuálně se např. na financování zateplení Koleje Kajetánka
podílí Ministerstvo životního prostředí. Peníze však uvolnilo až v nedávné době s tím, že velká
část musí být investována do konce roku 2014, proto se začalo zateplovat právě nyní a bude se
pokračovat i přes zimu.
K účasti zástupce Grémia při výběrových řízeních nakonec Ing. Macoun sdělil, že není proti, neboť
KaM UK nemají co skrývat. M. Černá následně navrhla, že by se těchto výběrových řízení mohl
účastnit vždy zástupce té kolejní rady, jejíž koleje se investice týká. Toho by informoval vedoucí
koleje, neboť se výběrového řízení také účastní. Ing. Macoun návrh přivítal a rozhodl, že vedoucí
koleje bude kolejní radu informovat e-mailem, aby bylo dohledatelné, že se tak skutečně stalo.
Bylo nakonec přislíbeno, že příslušná kolejní rada bude vedoucí koleje včas informována a
pozvána jako host k zadávání zakázek a výběrovým řízením, a to jak v případě organizace
vedoucími koleje, tak Technickým útvarem KaM UK.
3) Klamavá reklama KaM UK:
M. Černá informovala o úskalích nových fotografií jednotlivých kolejí, které se objevily na
webových stránkách KaM UK a jejich facebookovém profilu. Zveřejněné informace jsou zavádějící
a v případě, že by takováto reklama přilákala někoho k ubytování, může se dotyčný zákazník cítit
realitou zaskočen.
Bylo dohodnuto, že případné poznámky a výhrady členové Grémia zašlou Ing. Macounovi, či Mgr.
Hurdové, a KaM UK podle toho profil upraví. Zveřejněné fotografie také budou doplněny
vysvětlujícím komentářem a asi budou přidány též fotografie doposud nerekonstruovaných
pokojů. KaM UK tak budou moci ukázat postup rekonstrukcí.
D. Frič si následně postěžoval, že byl komentář, který obsahoval odkaz na fotografie skutečného
stavu Koleje Hvězda z facebookového profilu KaM UK smazán. Ing. Macoun přislíbil, že nechá
prověřit, kdo profil promazává.
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4) Ubytovací řád vysokoškolské koleje:
M. Černá se dotázala, jak postupuje příprava nového Ubytovacího řádu vysokoškolské koleje.
Před časem byla jmenována „řešitelská komise“, nicméně dle informací od J. Švadlenky její jednání
uvízlo na mrtvém bodě. Zástupci Grémia v řešitelské komisi předložili vlastní návrh ubytovacího
řádu, který zástupci ředitelství KaM UK bez bližšího vysvětlení odmítli a předložili vlastní, jenž se
však pouze v několika větách lišil od nyní platné verze, kteroužto Grémium kdysi nedoporučilo k
vydání2. Zástupci Grémia v řešitelské komisi proto nepovažují za účelné o tomto návrhu jednat.
Ing. Macoun sdělil, že si prostudoval stávající ubytovací řád i oba návrhy. Nynější předpis si určitě
zaslouží změnu, nicméně návrh řešitelské komise podle něho použít nelze, jelikož je příliš stručný,
obecný a v některých místech i nelogický. Nechal tudíž vypracovat další verzi. Ta je o polovinu
kratší než původní návrh, a Ing. Macoun proto doufá, že se nakonec podaří nalézt shodu. Tato
verze bude zaslána do elektronické konference Grémia k jeho posouzení a návrhům.
K přípravě ubytovacího řádu také Ing. Macoun poznamenal, že respektuje, že jsou některé procedury zdlouhavé. Před časem kupř. Grémium požadovalo3 omezit vstupy zaměstnanců do pokojů
ubytovaných a provádět inventury nábytku bez těchto vstupů, a nyní se to začíná připravovat
v Koleji Hvězda. Řešením by mohly být štítky, jimiž by byl nábytek opatřen a které by byly čitelné
i na dálku.
5) Různé:
a) M. Černá ocenila nové přehledné tabule v Menze Kajetánka, na nichž je vidět i to, kolik porcí
příslušného jídla zbývá.
b) M. Černá se dotázala na tzv. „mailové aliasy“, tj. usnadnění zasílání e-mailů vybraným skupinám ubytovaných, o něž kdysi požádalo Grémium a někteří jeho členové se podíleli na jejich
přípravě4. L. Láska informoval, že systém již dobře funguje v Koleji Komenského, a protože se
osvědčil, připravuje se jeho rozšíření do ostatních kolejí.
c) Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 23. 2. 2015 od 16:30.
Zapsal: J. Švadlenka
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Příloha – Protokol z hlasování per rollam o vyhlášení voleb
v Koleji Na Kotli
GRÉMIUM PŘEDSEDŮ KOLEJNÍCH RAD UNIVERZITY KARLOVY

Hlasování per rollam 30. 10. – 1. 11. 2014
ZÁPIS
Lhůty pro hlasování per rollam (dle čl. 9 odst. 3 Jednacího řádu Grémia):


Diskuze o návrhu:

30. 10. 2014, 15:13 – 31. 10. 2014, 15:15



Hlasování o návrhu:

31. 10. 2014, 15:16 – 1. 11. 2014, 23:00

Text usnesení:
Grémium předsedů kolejních rad Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuje na základě Volebního řádu pro volbu členů kolejních rad (zejména čl. 7 odst. 3 a čl. 9) volby do Kolejní
rady Na Kotli.
Grémium zároveň k volbám stanovuje tyto náležitosti:
1. Termín konání voleb: 18. a 19. 11. 2014, oba dny v čase nejméně 18:00-22:00.
2. Složení volební komise: Daniel Herbolt, Jakub Makovec, Michaela Jahodová.
3. Náležitosti přihlášky:
a) Přihláška musí obsahovat:
- celé jméno kandidáta,
- datum narození,
- studovanou školu, fakultu, ročník (případně více škol, fakult, ročníků)
- e-mailovou adresu,
- telefonní číslo.
Volitelnou součástí přihlášky je volební program rozsahu 1×A4 ve formátu PDF.
b) Přihláška musí být doručena nejpozději do 15. 11. 2014 23:59 na e-mailovou
adresu krhk@email.cz.
c) Kandidát je dále povinen volební komisi stvrdit vlastnoručním podpisem
souhlas se svou kandidaturou.
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d) Kandidovat do kolejní rady smí podle čl. 4 odst. 1 Volebního řádu kdokoli,
kdo je studentem Univerzity Karlovy nebo jiné vysoké školy a je ubytován na Koleji Kajetánka.
4. Počet členů volených do kolejní rady: 7 členů.

Hlasování (ano-ne-zdržel se):


Michaela Černá:

ANO



Michal Bělka

ANO



Růžena Fantová:

ANO



Ladislav Láska

ANO



Jan Mudruňka:

ANO



Michaela Nekardová:

ANO



Václav Šafra

ANO



Ivan Struk:

ZDRŽEL SE



Matěj Denk:

ZDRŽEL SE



David Frič:

ZDRŽEL SE

Výsledek hlasování:


Pro návrh (ANO):

7



Proti návrhu (NE):

0



Zdrželi se:
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Usnesení bylo schváleno.

Zpracovala Michaela Černá,
předsedkyně GPKR
1. 12. 2014
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