Zápis ze zasedání sociální komise AS UK ze dne 18. 12. 2002
Přítomni: (doplnit podle prezenční listiny)

Program: Projednání stížnosti kol. Štočka

Zasedání řídil předseda sociální komise kol. Skyba. Na programu zasedání je jediný bod, a to projednání stížnosti kol. Štočka, ve které zpochybňuje legitimitu kolejní rady na Nové koleji v Brandýse nad Labem.

Diskuse: 
Ing. Zmrzlík vysvětlil, že se on a paní Hůtová účastní zasedání komise pouze na žádost ředitele KaM UK. Hostům bylo následně ujasněno, že komise není vyšetřujícím orgánem. Cílem zasedání je celou věc vyřešit a nezatěžovat jiné univerzitní orgány.
Hosté z Nové koleje informovali komisi, že netuší, proč byli na zasedání pozvání.
Kol. Olmer požádal o objasnění průběhu voleb kolejní rady. Kol. Bílek přiznal, že nebyla ustanovena volební komise, že nebyl sepsán volební protokol a že volební lístky byly sečteny netransparentním způsobem a nedochovaly se. Paní Hůtová přiznala, že předložení volebního protokolu nepožadovala a že má k dispozici jen jmenný seznam členů kolejní rady s vyznačením předsedy.
Kol. Bílek podotkl, že nehodlá legitimitu kolejní rady nijak dokazovat, a že by byl raději, aby byla kolejní rada prohlášena za nelegitimní. Ing. Zmrzlík připomněl, že si cení práce odvedené kolejní radou.
Kol. Olmer navrhl, aby komise hlasovala pouze o bodu 1 stížnosti kol. Štočka (legitimita kolejní rady na Nové koleji) a aby bod 2 této stížnosti (pravdivost tvrzení uvedených na jednání dne 26. listopadu 2002) byl postoupen řediteli KaM UK.
Kol. Štoček souhlasil s tím, že bod 1 jeho stížnosti byl dostatečně projednán. Hosté následně opustili zasedání komise.
Kol. Olmer následně navrhl následující usnesení.

Usnesení:
1. Vzhledem k tomu, že volby do kolejní rady na Nové koleji v březnu 2002 proběhly v závažném rozporu s volebním řádem, sociální komise považuje tyto volby za neplatné a kolejní radu vzešlou z těchto voleb za nelegitimní.
Hlasování: 5-0-0

2. Sociální komise vyzývá KaM UK, aby se studenty, kteří se prohlásili za členy kolejní rady na Nové koleji, nejednaly jako se členy kolejní rady. Všechna dosavadní rozhodnutí a stanoviska těchto studentů je třeba považovat za neplatná.
Hlasování: 5-0-0

3. Sociální komise považuje za chybu, že vedení 5. správy jednalo s těmito studenty jako se členy kolejní rady, aniž by si jakkoli ověřilo jejich legitimitu.
Hlasování: 5-0-0

4. Sociální komise doporučuje, aby se na Nové koleji v co nejkratší době uskutečnily nové volby do kolejní rady, v souladu s volebním řádem. Sociální komise nabízí pomoc při organizaci těchto voleb.
Hlasování: 5-0-0

5. Pokud jde o ověření pravdivosti tvrzení uvedených v „Zápise z jednání vedoucího 5. správy, vedoucí Nové koleje a kolejní rady Nové koleje v Brandýse nad Labem ve věci projednání návrhu na vyloučení pana Zásměty a pana Štočka z Nové koleje“, sociální komise tento podnět postupuje vedení KaM UK a vyzývá jej, aby sociální komisi informovalo o závěrech vyšetřování.
Hlasování: 5-0-0


