
Zápis ze zasedání Grémia kolejních rad v Praze dne 29. 9. 2021

Přítomní členové: Kateřina Junáková, Nikola Bartková, Martin Polívka a Tomáš Kalina

Přizvaní hosté: Mgr. Miroslava Hurdová, Damian Waloszek

1. (Za předpokladu, že bude přítomna Mgr. Hurdová) Předání informací ohledně potenciálního
financování KR, možných změn v ceníku a aktualit z ředitelství

Budou se snižovat ceny jídel Menzy, pravděpodobně porostou ceny ubytování za rok 2022. Existuje
návrh hospodářský ceník pro vyhrazenou skupinu osob pro absolventy (požadavek od Akademického
senátu), uvidí se, zda projde. Poplatky od městské části - několik vysokých škol se prosazuje za jejich
odpuštění pro koleje, nyní se vybírají. 

Rozpočtem může člověk (tedy potenciální člen KR) disponovat pouze ve chvíli, kdy je zaměstnanec
KaM. Je možnost založit spolek, který by sdružoval všechny KR a získal by stipendium pro spolek –
priorita  je  ovšem  řešení  motivace  ostatních  KR,  Kateřina  Junáková  nastuduje  možnosti  založení
spolku. 

Akademický senát bude kontaktován Nikolou Bartkovou ohledně stipendia pro členy KR.  

Nový rezervační systém – spustí se zkrácené kolo předběžných tržních konzultací od 6.10. a poté se
zakázka konečně vypíše. Optimisticky příští rok. Předběžně se přihlásilo cca 5 firem, k systému bude
přidán  stravovací  model.  Otázka,  zda  bude  k řešení  nového  systému  připuštěn  i  odborník  z řad
odborníků na univerzitě. Komise se sestává z členů UVT, Komise Akademického Senátu, za členy KaM
pouze  Hurdová.   Budou  KR  a  ubytovatelky  připuštěné  k řešení  podoby  nového  systému,  bude
možnost podat požadavky? Minule zapojeny byly, ale teď jim jde o to jen najít tu správnou firmu (ne
jako  minule),  zadávací  dokumentace  (technická  specifikace)  jak  má  systém  vypadat  už  existuje
(přidaly se funkce jako elektronický podpis). Zadávací dokumentace byla konzultována s Radou KaM.

2. Usnesení Grémia ohledně prostředků elektronických voleb

Bylo vydáno usnesení Grémia v následujícím znění.  Pro znění hlasovala Kateřina Junáková, Nikola
Bartková, Martin Polívka a Tomáš Kalina. Nikdo ze zúčastněných nebyl proti. 

Grémium se usnáší, že pro účely elektronických voleb bude použita pouze volební aplikace Univerzity
Karlovy, kterou provozuje ÚVT a je dostupná na adrese https://volby.is.cuni.cz/, kde ověření voličů
probíhá skrze Centrální  autentizační  službu UK (CAS) v případě studentů Univerzity Karlovy,  skrze
přihlášení  pomocí  vygenerovaných  přihlašovacích  údajů  zaslaných  na  osobní  e-mail  v  případě
ostatních voličů.

3. Vyhlášení doplňujících voleb na koleji Švehlova

Grémium  vyhlašuje  doplňující  volby  na  koleji  Švehlova  formou  elektronické  volby.  Do  volební
komise  se  hlásí  Damian  Waloszek´,  Róbert  Jurčo  a  Amina  Nusken.  Datum  bude  od  27.  do
28.10.2021

4. Nominace do Rady KaM

Grémium nominuje do Rady KaM následující členy Grémia: Kateřina Junáková a Nikola Bartková. 

5. Bližší domluva k postupu motivace zbytku kolejí k založení KR (rozdělení úkolů)



Grémium  vytvořilo  leták,  který  bude  distribuovat  po  kolejích.  Mgr.  Hurdová  přislíbila  zaslání
hromadného mailu s parametry, které budou Grémiem dodány. 

6. Informace ze schůze s kvestorem ohledně Mystery shoppingu v menzách

Mystery shopping proběhne. Miroslav Votruba, MBA požádal o přidání informace o levnější obědy na
FB skupiny kolejí. 

7. Kontrola, zda všichni vepsali do dokumentu pro Mgr. Hurdovou specifika mustru komunikace
své koleje

Za kolej 17. listopadu bude dodána zpětná vazba a vše bude posláno Mgr. Hurdové. 


