
Zápis z 17. zasedání Rady Kolejí a menz 
01.12.2010 

Přítomni: členové: Oldřich Řeháček, Richard Chudoba, Pavel Vojáček, Jan Šimek, 
Jakub Velkoborský, Lucie Králová; hosté: Ing. Mojmír Bém (ředitel KaM UK), Ing. 
Martin Prajer, PhD. 

Program: 

1. Schválení programu  
2. Schválení zápisu  
3. Diskuze nad podrobným zadáním SW systému a průběhem přípravy 

výběrového řízení. 
4. Ekonomická situace výdejen teplých jídel v KaM UK 
5. Příprava výroční zprávy Rady KaM UK 
6. Otázky na ředitele KaM 
7. Různé 

a. Příští zasedání RKaM 

Průběh jednání: 

1. Schválení programu – tichým souhlasem 
a. Program zasedání byl schválen tichým souhlasem 

2. Schválení zápisu 
a. Schválení zápisu z 16. zasedání rady KaM 6-0-0 

3. Diskuze nad podrobným zadáním SW systému a průběhem přípravy 
výběrového řízení. 

a. Proběhla diskuze nad materiálem.  
b. Otázky k návrhu sytému 

i. Souběh dvou žádostí 
1. V případě souběhu dvou žádostí (tedy stejný bodový 

zisk) je „vítězná“ rozhodnuta losováním 
ii. Implementace hodnotících kriterií 

1. Součástí dodávky SW bude implementace hodnotících 
kritérií dle závěrů z předchozích zasedání Rady 

c. V průběhu příštího týdne proběhne setkání zástupců Rady a vedení 
KaM za účelem vytvoření technického zadání systému 

4. Ekonomická situace výdejen teplých jídel v KaM 
a. Ředitel KaM představil dokument popisující aktuální situaci ve 

výdejnách teplých jídel pod správou KaM. Dle názoru Ředitele KaM je 
řešení současné situace uzavření v dokumentu zmiňovaných výdejen. 

b. Vzhledem k případnému časovému plánu uzavírání výdejen doporučila 
rada KaM řediteli KaM provést všechna možná opatření která by 
mohla vést k nápravě současného stavu.  

c. Rada KaM dále požádala ředitele KaM o vypracování podrobnější 
zprávy o stavu výdejen po provedení všech opatření tak, aby taková 
zpráva mohla být podkladem pro další jednání Rady v této záležitosti. 

5. Příprava výroční zprávy o činnosti Rady KaM  
a. Předseda iformoval o probíhající přípravě výroční zprávy o činnosti 

Rady KaM. 



6. Radní Chudoba informoval Radu o zaslání souboru otázek řediteli KaM. Rada 
KaM žádá ředitele KaM o jejich zodpovězení. 

a. Jak jsou KaM účtovány energie v jiných objektech (například vytápění 
v menze Sport)? 

b. Jaké kontroly provedl kontrolní útvar KaM v roce 2010 a s jakým 
výsledkem? 

c. Kdy naposledy proběhla vnější kontrola na jednotlivých správách 
zaměřena na soulad faktur a skutečnosti (například zda služby byly 
skutečně poskytnuty ve fakturovaném rozsahu)? 

d. Kdy naposledy proběhl audit osob a nákladů ve stravovací části KaM a 
kdy v ubytovací části KaM? 

7. Různé 
a. Příští zasedání Rady KaM 19.1.2011 od 16:30 

i. Předběžný program zasedání 
1. SW pro podávání žádostí 
2. Odpovědi na otázky dle bodu 6. 
3. Výroční zpráva o činnosti Rady KaM 

b. Volby do KR byly vyhlášeny na polovinu měsíce ledna 2011 
c. Ředitel KaM informoval o dopadu navýšení ceny elektrické energie 

i. Předpoklad zvýšení nákladů za el. energii o 1.6 milionu Kč 
ii. V rámci pokusu kompenzovat toto zdražení byly vyjednány 

nižší ceny za odběry plynu, čímž by se mělo dosáhnout úspory 
2.75 milionu Kč. 

d. Ředitel informoval o snížení dotace na pokrmy vydávané v menzách. 

Zapsal: Jan Šimek 


