
Zápis ze 104. zasedání RKaM

Datum: 6. května 2021 od 17.00

Místo: Videokonference ZOOM

Přítomni: PhDr. David Emler, Ph.D.; Ing. Libor Hochmann; Vít Jurásek; Prof. ThDr.

Jan Blahoslav Lášek; Mgr. Tomáš Ryza; MUDr. Josef Štorm

Omluveni: Bc. Miroslav Čermák

Hosté: kvestor UK JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.; vedoucí ekonomického útvaru KaM

UK Ing. Jana Guregová; vedoucí útvaru ubytovacích služeb KaM UK Mgr. Miroslava

Hurdová; předsedkyně GPKR Nikoleta Anderlová; členka GPKR Nikola Bartková;

předseda KR z koleje Heyrovského Tomáš Kalina

D. Emler přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání.

1) Program

D. Emler navrhl hlasovat o programu zasedání. Program byl součástí podkladových

materiálů.

Usnesení: RKaM UK schvaluje program 104. zasedání RKaM UK 6. května 2021.

Pro: D. Emler; L. Hochmann; V. Jurásek; J. B. Lášek; T. Ryza; J. Štorm

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

2) Zápis

D. Emler navrhl z technických důvodů hlasovat o zápisu ze 103. zasedání RKaM na

příštím zasedání.



3) Volební řád kolejních rad

D. Emler stručně představil bod a předal slovo Nikoletě Anderlové, předsedkyni

Grémia předsedů kolejních rad UK (GPKR). Ta představila záměr umožnit online

hlasování, které by bylo ve shodě s protiepidemickými opatřeními a umožnilo vyšší

volební účast při volbách do kolejních rad.

T. Ryza reagoval v souhlasném smyslu s drobnými právně technickými výhradami.

Vyzdvihl potenciál nového předpisu zvýšit zájem o volby členů kolejních rad.

V. Jurásek rovněž vyjádřil souhlas v obdobném duchu.

Žádný z přítomných členů RKaM nevznesl dalších námitek k přednesenému návrhu.

Usnesení: RKaM schvaluje volební řád pro volbu členů kolejních rad.

Pro: D. Emler; L. Hochmann; V. Jurásek; J. B. Lášek; T. Ryza; J. Štorm

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

4) Vznik centrální ubytovací kanceláře

D. Emler stručně představil bod a předal slovo kvestorovi UK.

T. Horáček vysvětlil, že jde stále projekt připravovaný, nikoliv realizovaný. V nejbližší

době bude předmětem porad v rámci KaM. V rámci diskuse byly vzneseny dotazy

členy grémia stran fungování CUK, vzhledem k počáteční fázi plánování projektu

prozatím nemohl podat konkrétní odpovědi. T. Horáček poprosil o zaslání všech

komentářů ke vzniku CUK jeho rukám a v kopii M. Hurdové.

5) Rozpočet KaM UK

D. Emler stručně představil bod a předal slovo kvestorovi UK. T. Horáček předal

slovo ekonomce KaM UK.



J. Guregová stručně představila rozpočet, který byl koncipován velice úsporně.

L. Hochmann komentoval formální drobnosti, jako zaokrouhlení a zdánlivou

diskrepanci rozpočtu oproti rozpisu schválenému AS UK. J. Guregová vysvětlila

rozdíl mezi Rozpisem UK 2021 a Rozpočtem KaM na rok 2021, ve kterém je t.č.

akcentován úsporný vývoj co do poskytování objemu porcí u „dotovaného stravování

studentů/zaměstnanců“ v hospodaření KaM. J. Guregová však dále doplnila, že

Rozpočet KaM na 2021 bude ve 3. čtvrtletí pravděpodobně aktualizován, až bude

zřejmé, jak se „dotované stravování“ KaM bude v závěru roku 2021 vyvíjet.

T. Ryza vznesl dotaz k investicím a rekonstrukcím. J. Guregová potvrdila, že některé

plány na rekonstrukce musely být vzhledem k ekonomické situaci pozastaveny. T.

Horáček doplnil, že pro letošní kalendářní rok se neplánuje uzávěra koleje Švehlova,

ale reálně hrozí do akademického roku 2022/2023 z důvodu havarijního stavu

budovy.

T. Ryza se dále dotázal, jaká je aktuální situace s novým ubytovacím systémem. T.

Horáček odpověděl, že KaM udělají vše pro to, aby zakázka mohla být realizována v

letošním kalendářním roce, ale nedokáže ovlivnit případné externí faktory, jako je

např. odvolání soutěžitelů k ÚOHS.

Usnesení: RKaM vyjadřuje kladné stanovisko k rozpočtu KaM UK pro rok 2021 v

předloženém znění.

Pro: D. Emler, V. Jurásek, J. B. Lášek, T. Ryza, J. Štorm

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

6) VZH

D. Emler stručně představil bod a předal slovo.

J. Guregová představila výroční zprávu hospodaření KaM UK za rok 2020. Nikdo

neměl dotazů ani připomínek.



Usnesení: RKaM schvaluje VZH KaM UK za rok 2020 v předloženém znění.

Pro: D. Emler, V. Jurásek, J. B. Lášek, T. Ryza, J. Štorm

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

7) Harmonogram ubytování

D. Emler stručně představil bod a předal slovo M. Hurdové.

M. Hurdová informovala o provedených změnách v harmonogramu ubytování, který

byl postaven v podobném duchu jako loňský s dílčími změnami dle zkušeností z

předchozích let.

Přítomní členové rady neměli k navrženému harmonogramu výhrady.

Usnesení: RKaM schvaluje k Harmonogramu ubytování KaM UK pro a.r. 2021/2022

v předloženém znění.

Pro: D. Emler, V. Jurásek, J. B. Lášek, T. Ryza, J. Štorm

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

8) Různé

M. Hurdová informovala o nutnosti COVID antigenního testování ubytovaných

každých 7 dní dle nařízení MZ. Studenti jsou průběžně a opakovaně informováni o

vývoji situace protiepidemických opatření. Všechny informace jsou dostupné z webu

KaM.

Zapsali: D. Emler, T. Ryza, J. Štorm


