
Zápis zasedání Grémia ze dne 11.03.2021

Přítomní členové KR: Tomáš Kalina, Nikoleta Anderlová, Kateřina Junáková, Nikola
Bartková, Martin Mareš.

Zapisovatelem schůze byla ustavena Nikola Bartková.

Program zasedání byl schválen v následujících bodech:

1) zvolení nového předsednictva Grémia

2) informace o dalším postupu jednání s kvestorem o zaslaném vyjádření Grémia

3) role kolejních rad ve struktuře UK

4) představení aplikace pro elektronické volby kolejních rad a případná změna volebního řádu

5) systém zámluv pokojů

Do funkce předsedkyně Grémia byla zvolena Nikoleta Anderlová z koleje 17. listopadu, do
funkce místopředsedkyně byla zvolena Kateřina Junáková z koleje Švehlova.

Předsedkyně sdělila Grémiu průběh telefonního hovoru s kvestorem. Grémium se usneslo na
dalším postupu jednání s kvestorem po setkání rady KaM, na kterém bylo přislíbeno projednání
vyjádření Grémia ze dne 9.3.2021.

Role kolejních rad jako poradního orgánu bez pravomocí není lákavá pro zapojení aktivních
studentů na dobrovolné bázi. Na setkání byla vznesena otázka slevy na ubytování pro členy KR nebo
podpora skrze ubytovací stipendium ze strany univerzity. Na místě je i zlepšení postavení KR v rámci
struktury KaM. V diskuzi zazněla i možnost kontaktovat sociální komisi a v rámci restrukturalizace
KaMu vyjednat lepší podmínky při jednání s Radou KaM. Předsedové se zabývali i financování kolejí
ze strany KaM a univerzity, včetně výše ubytovacího stipendia.

Aplikace pro elektronické volby do kolejních rad by měla usnadnit organizaci voleb.
Grémium má na provozovatele aplikace otázky: Jak aplikace prakticky funguje a jak se zajistí
regulérnost hlasování? Úprava volebního řádu Grémia pro možnost elektronické volby v případě
schválení zavedení elektronické volby bude předložena Radě KaM.

Jako další bod byl nadnesen systém zámluv pokojů, přičemž je dostupný na odkaze:
https://github.com/luki215/dorm-reservation-system Jako slabiny systému byly identifikovány
nespolehlivá data z REHOSu a nutnou koordinaci s vedením KaM. Vzhledem k těmto problémům se
Grémium shodlo, že nebudou projevovat další iniciativu k vytvoření systému zámluv pokojů pro rok
2021/22. Téma bude znovu otevřeno k diskuzi příští rok.

Byly připomenuty stránky Grémia s Organizačním řádem a Řádem pro poskytování
ubytovacích a stravovacích služeb UK: https://gremiumkr.cuni.cz/GKR2-100.html

https://github.com/luki215/dorm-reservation-system


Do budoucích cílů Grémia byly zaneseny tyto body: schůzka s kvestorem, možnost
financování členů KR z ubytovacího stipendia a obecné zlepšení podmínek KR, a zaslání otázek o
volební aplikaci provozovateli.

Příští schůzka byla předběžně naplánována na 15.4. 2021

za Grémium KR
Nikola Bartková

11.03.2021


