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Zápis z jednání  

Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci 

 

Datum a čas konání:  25. 05. 2016; 17:00 – 19:00 

Místo konání:  Šmeralova 12, Olomouc, zasedací místnost vedení SKM UP 

 

Přítomni:        KR: Barbora Kopřivová, Petr Skácelík, Nela Křupalová, Vilém Riedel, 

Vlado Balaban, Richard Hekele, Michal Kerestúri, Martin Hájek, 

Jakub Khor, Terezka Šustková, Michael Chrobok, 

 

  SKM:    Ing. Josef Suchánek, Jana Šimková, Božena Vondráková,  

   Ing. Jiří Musil, Ing. Radek Koněvalík 

Omluveni: KR:  Martin Hrubeš, Vladimír Ďurana, Tomáš Jánský, 

  SKM: Olga Zichová 

 

Program:  

1. Otevření jednání 

2. Kontrola Zápisu z jednání Kolejní rady UP ze dne 26. 04. 2016 

3. Připomínky za jednotlivé koleje  

4. Různé 

5. Ukončení jednání 

 

1. Otevření jednání 

Předseda KR UP přivítal přítomné členy vedení SKM UP a členy KR UP na pravděpodobně 

posledním jednání Kolejní rady UP v ak. roce 2015/2016. Ředitel SKM UP, Ing. Suchánek, představil 

členům KR UP vedoucího provozně technického úseku SKM UP, Ing. Radka Koněvalíka, který se také 

osobně účastnil jednání KR UP. 
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2. Kontrola Zápisu z jednání Kolejní rady UP ze dne 26. 04. 2016 

Vyjádření / doplnění k předmětnému zápisu z jednání: 

 

I. Oprava 

Předseda KR UP, Michal Kerestúri, uvedl opravu k předmětnému zápisu ze dne 26. 04. 2016, a to 

následovně: 

 na str. 1/8 v části Přítomni/KR se doplňuje: Vladimír Ďurana; 

 na str. 1/8 v části Omluveni/KR se maže: Vladimír Ďurana. 

Stav po opravě je ve shodě s přílohou předmětného zápisu, prezenční listinou. 

 

II. Kolej 17. listopadu 

Vedoucí koleje, paní Vondráková, sdělila, že požadované doplnění poliček do společných 

koupelen proběhlo, zástupkyně koleje vyjádřila spokojenost. 

 

III. Kolej E. Rošického 

a) Informační tabule – název a určení budovy (koleje) 

Termín prozatím není určen, vedení SKM UP by bylo rádo, stihlo-li by se to v průběhu letních 

prázdnin. 

b) Přemístění mikrovlnné trouby v rámci společné kuchyňky 

Zástupce koleje informoval o možném místě relokace, vedoucí koleje, paní Šimková, názor 

ohledně možnosti přemístění sdílí, dle jejího vyjádření je v tomto místě možná i adekvátní 

úprava elektroinstalace, proto k přemístění dojde. 

 

IV. Koleje Neředín 

a) Posilovna 

V bodě Různé tohoto zápisu. 

b) Teplota vody ve sprchách 

Dle zástupce koleje NIII čištění výměníku teplé vody pomohlo, v současné době (27. 4. 2016 – 

25. 5. 2016 nedostatky ohledně nedostatečné teploty teplé vody ve sprchách během dne a noci 

hlášeny nebyly. Na doplňující dotaz zástupci N I, IV (II) také dodali, že ani v těchto budovách 

nemají ubytovaní problém s nedostatečnou teplotou vody.  
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V. Různé 

a) Koše na tříděný odpad 

V současné době jsou nádoby na separovaný odpad instalovány u recepce kolejí Gen. Svobody. 

V plánu je zabezpečení i dalších kolejí (do prostor recepce), řeší se pouze technické detaily. Do 

budoucna je v plánu spolupráce se spolkem Udržitelný Palacký ve smyslu zabezpečení 

zmiňovaných nádob (a jejich vynášení) i do společných patrových kuchyněk na kolejích. 

 

b) Spolupráce SKM UP se spolkem Udržitelný Palacký 

V současné době probíhá spolupráce ve dvou rovinách: aktuálně probíhající projekt Komunitní 

zahrádka Václavka (prostor koleje B. Václavky) a diskuse o budoucí spolupráci na projektu 

třídění odpadů na kolejích UP.  

SKM UP v případě spolupráce se spolkem Udržitelný Palacký participuje na projektu 

Komunitní zahrádka Václavka zabezpečením financí na zakoupení materiálu, zakoupením 

materiálu a spolupráci s fyzickým provedením úpravy pozemku. 

 

c) Problematika úklidu na kolejích UP 

Dle sdělení ředitele SKM UP, Ing. Suchánka, je správné nastavení systému úklidu na kolejích 

předmětem jednání uvnitř SKM UP. Bude informovat o výsledcích. 

 

3. Připomínky za jednotlivé koleje a kontrola Zápisu z jednání KR UP ze dne 02. 03. 2016 

Kolej 17. listopadu 

Kolej E. Rošického 

 

Kolej Chválkovice  

a) Dotaz na vedení SKM UP, zda by nešlo zabezpečit výsadbu křovin a jiné zeleně do okolí 

koleje. Stavebními úpravami na vedlejším pozemku byl zlikvidován parčík. 

Dle vyjádření vedení SKM UP, Ing. Suchánka, Ing. Koněvalíka, bude výsadba provedena. 

b) Dotaz na možnost výměny / opravy / doplnění koupelnových skříněk (zrcadla) do koupelen 

(nad umyvadlo) buněk koleje. Některé jsou v havarijním stavu, kromě toho, většina jader 

koleje je umakartových.  

Vyjádření SKM UP:  

Byla provedena kontrola technického stavu jednotlivých buněk, vedení SKM UP se ztotožňuje 

s názorem zástupce KR UP, bude provedena náprava stavu ke spokojenosti klientů. (Doplnil Ing. 

Suchánek) 
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c) Zástupce koleje informoval o požadavku některých ubytovaných na odstranění vrchního 

patra z patrových postelí na menších pokojích především z důvodu optického zvětšení 

prostoru pokoje. Původním záměrem ponechání patrových postelí při rozhodnutí o změně 

kapacity koleje z třílůžkové na dvojlůžkovou se sledovalo rozšíření odkládacího prostoru 

s vyhodnocením účelnosti v budoucnu. 

Ing. Musil připomněl, že patrové postele jsou jednokusové a nelze je rozebrat. Odstraněním vrchní části 

by došlo k poškození celé postele.  

KR UP ponechává rozhodnutí na SKM UP. 

Doplněné vyjádření SKM UP (ze dne 03. 06. 2016, Ing. Suchánek): 

V rámci návštěvy Chválkovic jsme si se zástupcem KR potvrdili, že tento požadavek už neplatí a 

nebudeme to tedy dělat. Klienti si mysleli, že palandy jsou rozdělávací (nejsou) a řezat je nechtějí, 

palandy jsou zánovní. 

d) Zástupce koleje pochválil činnost recepčních koleje a vyjádřil spokojenost s jejich 

přístupem k práci a k ubytovaným klientům. 

 

Kolej Generála Svobody, blok A 

a) Pochvala využití antukového hřiště. 

b) Dotaz, zda v budově koleje probíhají stavební práce. 

Ing. Koněvalík sdělil, že probíhají pouze nezbytné opravy.  

Doplněné vyjádření SKM UP (ze dne 03. 06. 2016, Ing. Suchánek): 

Dne 02. 06. 2016 začala generální oprava výtahu v dané koleji, probíhá v určených hodinách tak, aby 

byl co nejvíce eliminován hluk a snížený studijní komfort ubytovaných klientů (průběh zkouškového 

období). 

 

Kolej Generála Svobody, blok B 

Kolej Šmeralova 

Kolej B. Václavka, blok C 

 

Kolej B. Václavka, blok A 

a) Připomínka ke kolísání tlaku a teploty teplé vody ve sprchách 8., 9. patra. 

Vyjádření SKM UP: bude řešeno v průběhu letních měsíců při realizaci výměny ležatých vodovodních 

rozvodů VŠK 17. listopadu a instalace zesilovacích stanic VŠK B. Václavka. 
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Kolej J. L. Fischera A 

a) Zástupce koleje informoval o přemnožení mravenců na pokojích. 

Dotaz KR UP: Vzhledem k tomu, že kolej se na léto uzavírá, je možné provést plošnou 

desinsekci v průběhu letních měsíců? 

Vyjádření SKM UP:  

Ano, provedeme. (Ing. Suchánek) 

 

Kolej J. L. Fischera B  

a) Stížnost na časté výpadky eduroam wifi, občas i celodenní výpadky. 

Vyjádření SKM UP:  

Zaznamenali jsme občasné chyby v ověřování / přihlašování sítě. Rozsah problému neumí IT SKM 

specifikovat, tyto záležitosti jsou v kompetenci CVT, které má monitoring systému k dispozici v případě 

problému umí zasáhnout. IT SKM umí reagovat na tento typ problému pouze tak, že nahlášenou 

závadu dále reportuje na CVT (to ale může udělat uživatel přímo). To ovšem předpokládá, že IT SKM 

dostane hlášení o problému ihned, nikoliv x dnů nazpátek (stává se). 

 

Kolej Neředín I 

Kolej Neředín II  

Kolej Neředín III 

EN programy 

 

4. Různé 

4.1. Posilovny v Neředíně 

Po diskusích mezi SKM UP a KR UP, SKM UP již má představu o zařízení posilovny a 

výši finanční investice (cca 170 000 Kč). Časový rámec zabezpečení provozu posilovny je 

ca 2 měsíce. V řešení je pořád zabezpečení kontroly prostor posilovny a zabezpečení proti 

krádežím. 

V souvislosti s výší investice a s rozsahem nového zařízení, KR UP a SKM UP se dohodli 

na zvýšení poplatku za užívání posilovny (předběžně 500 Kč / semestr proti dnešním 150 

Kč/semestr). Vzhledem k výše uvedenému, Kolejní rada UP souhlasí s racionálním 

zvýšením poplatku za užívání posilovny v Neředíně cestou Metodického pokynu 

kvestora (125 Kč/měsíc, standardní semestr 15 týdnů, 500 Kč na 4 měsíce – 

bezkonkurenční podmínky pro ubytované klienty), v případě celoročního ubytování 

platba za LS bude platit po dobu do začátku ZS následujícího ak. roku. 
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Ing. Suchánek také doplnil, že v plánu je obdobně zabezpečit i další posilovny ve správě 

SKM UP. 

Zabezpečení je v současné době v řešení. 

Doplnění vyjádření ze strany předsedy KR UP ze dne 03. 06. 2016: 

Dne 26. 05. 2016 byl Kolejní radě UP zaslán dle domluvy návrh zařízení posilovny 

Neředín ředitelem Správy kolejí a menz UP, Ing. Suchánkem. Ten byl dán k dispozici 

členům Kolejní rady UP k vyjádření. K 01. 06. 2016 se vyjádřili tři členové KR UP, ostatní 

o tuto možnost neprojevili zájem. Vyjádření k návrhu bylo písemně vypracováno a dne 

01. 06. 2016 také elektronicky zasláno řediteli SKM UP, Ing. Suchánkovi. Kolejní rada UP 

děkuje vedení SKM UP za možnost vstoupit do rozhodovacího procesu.  

 

4.2. Informace předsedy KR UP k členům KR UP o komunikaci mezi KR UP a ředitelem SKM 

UP (věci, co nesnesly odklad) (k dispozici členům KR UP v chráněném režimu) 

4.2.1. Stížnost na ubytovaného studenta (N II) 

K rukám předsedy KR UP byla doručena anonymní stížnost na jednoho 

z ubytovaných studentů koleje Neředín II, proto byla vedoucí koleje dne 10. 05. 2016 

požádána o prošetření reálného stavu na dané ubytovací buňce. V současné době je 

v řešení. 

4.2.2. Řešení možností uzavírání Smlouvy o ubytování (časové ohraničení) 

4.2.3. Komunikace (žádosti studentů) obcházející Kolejní radu UP 

KR UP byla ředitelem SKM UP, Ing. Suchánkem informovaná o žádostech dvou (tří) 

studentů UP, kteří přímým oslovením ředitele SKM UP žádali o vybudování / 

nápravu stávajícího stavu. Obě žádosti, byly, přirozeně, vyřízeny. Je cílem jak vedení 

SKM UP, tak samotné Kolejní rady UP, aby požadavky ubytovaných klientů byly 

koncentrovány KR UP a následně vyhodnocena jejich relevance, abychom 

předcházeli na první pohled některým protichůdným požadavkům. Na stránkách 

SKM UP byla zveřejněn přístup na stránky Kolejní rady UP (v sekci Kolejní rada). Je 

povinností všech členů Kolejní rady UP propagovat aktivity a práci Kolejní rady UP 

tak, aby o nich bylo informováno co možná nejvíce ubytovaných klientů.  

4.2.4. Pétanque 

Ředitel SKM UP informoval o plánu zřízení pétanquového hřiště v areálu kolejí 

Envelopa. 
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5. Ukončení jednání 

Na závěr jednání předseda Kolejní rady UP poděkoval vedení SKM UP za konstruktivní 

přístup jak v operativním řešení vzniklých problémů, tak v zabezpečování plánovaných 

aktivit. Nemalý vděk patří vedení SKM UP za organizační a materiální podporu Kolejní rady 

UP v aktivitě CzechItOut. Věříme, že nastolený vysoce profesionální přístup přetrvá i 

v následujících obdobích.  

 

V 19:00 hod. bylo jednání Kolejní rady UP ukončeno 

 

Další informace naleznete na  http://kolejniradaup.zaridi.to/. Jednání Kolejní rady UP jsou veřejná. 

 

Zápis z jednání byl pořízen ve spolupráci s členy vedení SKM UP. 

Doplněno vyjádření k jednotlivým bodům ze dne 03. 06. 2016 (Michal Kerestúri, Ing. Suchánek). 

 

 

 

Zapsal: Michal Kerestúri 

V Olomouci dne 25. května 2016 

 

M I C H A L  K E R E S T Ú R I ,  V . R .  

předseda KR UP v ak. roce 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke zveřejnění: 04. 06. 2016 

http://kolejniradaup.zaridi.to/

