Zápis ze Sociální komise AS UK ze dne 23. 5. 2013
Přítomni: Jiří Flam, Jan Havlík, Martin Holý, Jan Kříž, Richard Chudoba, Jan Šimek, Roman
Šolc
1) Schválení programu
Program byl schválen tichým souhlasem.
2) Schválení zápisu z minulého zasedání
Zápis byl schválen tichým souhlasem.
3) Diskuse o nominaci zástupců do Rady KaM
M. Holý požádal o informace o činnosti v Radě KaM. Jan Šimek informoval o změně
struktury organizace (zrušení Správ), což vede k větší kontrole toho, co se na jednotlivých
pracovištích děje. O zavedení centrálního poptávání služeb a komodit, snížení částky na
investice pro vedoucí kolejí na 100 tisíc Kč. Dále od letošního roku lze uzavřít smlouvu na
celou dubu studia. V této souvislosti bylo diskutováno o dražbě pokojů na kolejích. Většina
přítomných členů komise hodnotila kladně možnost využití holandské aukce. R. Šolc důrazně
upozorňoval na vytváření sociálních ghett. R. Chudoba zdůraznil, že kritériem pro přidělení
koleje by měla být pouze cena, neboť opravdu talentovaný student dosáhne na prospěchové
stipendium.
J. Šimek konstatoval, že mezi úkoly, který čekají na novou Radu KaM je mimo jiné
zhodnocení efektivity některých provozů, především stravovacích. R. Chudoba upozornil, že
menzy neúměrně odčerpávají peníze z doplňkové činnosti, které by se daly využít na
zkvalitnění ubytování. J. Šimek uvedl, že zájem o stravování v menzách má klesající tendenci
v celé Evropě. R. Chudoba upřesnil, že 1/3 nákladů jde na cenu surovin, 1/3 na mzdy a 1/3 na
energie.
J. Kříž požádal členy Rady KaM, aby urgovali ředitele KaM, protože stále není na
webových stránkách KaM vyvěšený seznam členů Rady KaM.
Jan Šimek oznámil, že by rád pokračoval jako zástupce AS UK v Radě KaM; R.
Chudoba neodmítá další působení v Radě KaM, ale rád by, aby za něj komise našla vhodného
nástupce. R. Chudoba uvedl, že Rada KaM se bude v příštím funkčním období muset
především zabývat vizí, co dál s KaM, přezaměstnaností a firemní kulturou, kontrolou
rozpočtu, investiční strategií a vypracováním dlouhodobého záměru KaM.
Komise se shodla, že plénu senátu navrhne zástupce AS UK v Radě KaM v říjnu.

Zapsal: Martin Holý

