GPKR - zasedání 12.3.2020
Přítomní:

Martin Mareš (KR Kajetánka), Nikoleta Anderlová (KR 17. listopadu), Adam
Hanák (KR Hvězda), Barbora Kánská (KR Budeč)

Hosté:

Jiří Macoun (ředitel KaM UK), Miroslava Hurdová (vedoucí sekce ubytování KaM UK) Damian Walozsek (místpředseda KR 17. listopadu), Tomáš
Ryza (rada KaM)

Zapsala:

Nikoleta Anderlová

Místo konání:

Studenský klub Celetná

Martin Mareš jako předseda grémia předložil program zasedání, který byl jednohlasně schválen.
1. Změna ceníku (+ zdražování menz)
I.Na stížnosti o transparentnosti zdražování paní Hurdová a pan Macoun slíbili dopsat
vysvětlení emailem studentům
II.Ekonomická komise akademického senátu (dále EK AS) dostane zadání, jak se ke
zdražování stavět
III.Je plánováno pokračovat v rekonstrukcích, včetně menz – problém: všichni chtějí
lepší vzhled a nejlevnější jídlo, ale nikdo menzám nepřispěje – musí se sami „uživit“
IV.+ dále dochází ke zvyšování mezd a inflaci, což se na ceně jídla v menzách musí
projevit.
V.Řešením by bylo (podle p. Macouna) dávat dotace přímo studentům, kteří by se mi
rozhodli, kde chtějí jíst.
VI.Nelze srovnávat univerzity mezi sebou – každá má jiné financování menz, na UK je
menza oddělena od financování zbytku univerzity (museli by přispívat fakulty), plus
nutné opravy, neplatí se jen suroviny…
VII. V roce 2019 klesl počet prodaných porcí (zavřená menza na 17. Listopadu a
Arnoštovi z Pardubic) – projeví se na cenách, které jsou stanovovány dopředu, na
základě odhadů
VIII. Chce to ZMĚNU NASTAVENÍ – nutno tlačit na EK AS. Studenti mohou tuto změnu
podpořit vyplňováním anket (přes QR kódy)
IX. Albertov se bude zavírat – bude se stavět provizorní menza vedle.

X. KAM má snahu ceny neměnit po dobu akademického roku, ale inflace se stanovují až
v prosinci…

2. Covid-19
I. Koleje i menzy budou fungovat normálně, zatím není důvod to měnit
II. Je možné, že se budou některé menzy zavírat – podle odběrů obědů
III. Není zatím na kolejích žádný potvrzený případ koronaviru, ale pokud by byl, jsme na
to připraveni
IV. U vchodů bude dávkovat virucidního prostředku
V.Pokud podezření na koronu, volat doktora k sobě, nikam nejezdit; karanténu nařizuje
hygiena.

3. Placení ISICEM
I. ISIC je propojen s ubytováním, do budoucna se bude snad dát platit i za vysavač,
pračku až bude zakoupen nový informační systém.
II. Nový informační systém bude řešen v IT komisy UK a Radě KAM
III.Půjde to snad od roku 2021/22

4. Hromadné maily a ZÁMLUVY
I. P. Hurdová říká, že všechno lze vygenerovat a že s tím ubytovací kanceláře umí
pracovat
II. Letos budou poprvé oficiálně zámluvy konkrétních pokojů pro všechny koleje.
Grémium na to nabídlo svůj vlastní software a nabídlo i podporu se zaškolením
zaměstnanců. Vedení KaMu ale upřednostňuje vlastní řešení – pro každou kolej se
vytvoří e-mail a požadavky bude ručně řešit ubytovací kancelář.
III. Čeká se na nový software, který by nahradil Mefisto (a vyřešil problémy
s přebookovaním atd.)

5. Kolárny
I. Návrh od KR 17. Listopadu byl zamítnut, KAM bude spíše chtít najít centrální řešení
II. Bude se řešit na dalších jednáních.

6. Ostatní
I. Vysavače a pračky, případně jiné vybavení, které nefunguje a je třeba pořídit
hromadně, se bude řešit na Grémiu s vedením KaM.
II.Do roku 2027 by měly být zrekonstruované všechny koleje.
III. Na koleji Hvězda se plánuje v rámci rekonstrukce vytvořit unisex sprchy. Bude se před
kolejí také stavět hřiště.

Usnesení 1/2020: GPKR navrhuje za předsedu GPKR Martina Mareše.
Proběhla tajná volba. Komise: Anderlová, Hanák, Kánská
Usnesení bylo jedohlasně schváleno.
Usnesení 2/2020: GPKR navrhuje za novou místopředsedkyni GPKR Nikoletu Anderlovou.
Proběhla tajná volba. Komise: Mareš, Hanák, Kánská
Usnesení bylo jedohlasně schváleno.

Další zasedání GPRK je naplánováno na 22. 4. 2020.

