Zápis z jednání
Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci
Datum a čas konání:

19. 10. 2016; 17:00 – 19:00

Místo konání:

Šmeralova 12, Olomouc, zasedací místnost vedení SKM UP

Přítomni:

KR:

Jakub Trávník, Vilém Riedel, Michal Nguyen, Michael Chrobok,
Andrea Kopečná, Jakub Khor, Vladimír Ďurana, Michal Kerestúri,
Vlado Balaban, Veronika Gryčová

SKM: Od 17:30: Ing. Josef Suchánek, Jana Šimková, Božena Vondráková,
Olga Zichová, Ing. Radek Koněvalík
Hosté: Bc. Josef Kaštil, místopředseda Akademického senátu UP

Omluveni:

KR:

Barbora Kopřivová

Program:
1.

Úvodní slovo odstupujícího předsedy Kolejní rady UP pro akademický rok 2015/2016

2.

Volba předsedy a místopředsedy Kolejní rady UP pro akademický rok 2016/2017

3.

Připomínky za jednotlivé koleje

4.

Různé

5.

Ukončení jednání
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1.

Úvodní slovo odstupujícího předsedy Kolejní rady UP pro akademický rok 2015/2016

Ustanovující jednání Kolejní rady UP se uskutečnilo ve středu 19. 10. 2016 od 17:00 hod.
v prostorách zasedací místnosti SKM UP na koleji Generála Svobody. Odstupující předseda Kolejní
rady UP pro akademický rok 2015/2016 přednesl krátký proslov, v němž přivítal staronové členy i
členy nově zvolené. Přítomné seznámil s výsledky voleb na jednotlivých kolejích UP tak, jak je obdržel
od jednotlivých volebních komisí dne 06. 10. 2016 po ukončení voleb. Konstatoval, že se povedlo
v řádných volbách zvolit 11 zástupců Kolejní rady UP, jejichž seznam uvádí tabulka 1.
Nové členy v krátkosti seznámil s prací Kolejní rady UP, připomněl, že každý ubytovaný klient
má právo na to, aby jeho připomínka byla projednána na půdě Kolejní rady UP.

Kolej

Zvolený zástupce KR UP
v ak. roce 2016/2017

17. listopadu

Jakub Trávník

Bedřicha Václavka A

Barbora Kopřivová

Bedřicha Václavka C

-

Evžena Rošického

Vilém Riedel

Generála Svobody A

-

Generála Svobody B

Michal Nguyen

Chválkovice

Michael Chrobok

J. L. Fischera A

Andrea Kopečná

J. L. Fischera B

-

Neředín I

Jakub Khor

Neředín II

Vladimír Ďurana

Neředín III

Michal Kerestúri

Neředín IV

Vlado Balaban

Šmeralova

Veronika Gryčová
Tab. 1: Výsledky voleb do Kolejní rady UP pro ak. rok 2016/2017

2.

Volba předsedy a místopředsedy Kolejní rady UP pro ak. rok 2016/2017

Volba předsedy a místopředsedy Kolejní rady UP pro ak. rok 2016/2017 byla tajná. Přítomných
členů Kolejní rady UP bylo 10. Navrženými kandidáty na jednotlivé posty byli:
 na post předsedy Kolejní rady UP:
1.

Michal Kerestúri

 na post místopředsedy Kolejní rady UP:
2.

Jakub Trávník.

Oba navržení kandidáti s kandidaturou na navržená posty souhlasili.
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Hlasy všech přítomných členů Kolejní rady UP (10) byl předsedou Kolejní rady UP pro ak. rok
2016/2017 zvolen MICHAL KERESTÚRI.
Místopředsedou Kolejní rady UP pro ak. rok 2016/2017 byl také 10 hlasy zvolen JAKUB TRÁVNÍK.

3.

Připomínky za jednotlivé koleje
K členům Kolejní rady UP se po 17:30 připojili členové vedení SKM UP: Ing. Josef Suchánek,

Ing. Radek Koněvalík, Jana Šimková, Božena Vondráková, Olga Zichová, a také místopředseda AS UP,
Bc. Josef Kaštil.

Kolej 17. listopadu
a) Zástupce koleje se dotázal, v jakém stavu jsou požadované výměny zámků psacích stolů
na pokojích klientů.
Vedoucí koleje, paní Vondráková, sdělila, že požadovaný materiál již je nakoupen a v nejbližší
době bude instalován. Opravovat se budou pouze zámky stolů, které jsou (budou) studenty
nahlášené v knize závad.
b) Zástupce koleje přednesl stížnost na sníženou rychlost toku vody splachovacího zařízení
ve společných sociálních zařízeních 1. patra koleje. Kolejní rada prosí o kontrolu a
srovnání ve všech patrech.
Vedoucí provozně technického úseku, Ing. Koněvalík, přislíbil kontrolu, příp. nápravu stavu.
c)

Zástupce koleje požádal o aktualizaci informací na stránkách SKM UP (možnosti a
návody k ethernetovému připojení k internetu).
Bude zajištěno oddělením IT SKM UP (informoval Ing. Suchánek).

d) Zástupce koleje požádal o doplnění trouby na pečení.

Kolej Bedřicha Václavka A
Kolej Bedřicha Václavka C

Kolej E. Rošického
a) Požadavek na doplnění ethernetových kabelů na recepci k zapůjčení.
Vedení SKM UP přislíbilo doplnění.

Kolej Generála Svobody A
Kolej Generála Svobody B
a) Požadavek na doplnění trouby.
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b) Stížnost na nepořádek během víkendu (kuchyňka 4. patro). Diskuse s cílem nalezení
řešení.
c)

Zástupce koleje se dotázal, jakým způsobem probíhá řešení závad po zapsání do knih
závad. Dotaz na adekvátní délku řešení požadavků v nich zapsaných.

Kolej Chválkovice
a) Požadavek na doplnění pečících trub na kolej.
Vedoucí koleje, paní Zichová, sdělila, že současný počet (2) postačuje.
b) Dotaz na ponechání nadbytečných psacích stolů na pokojích.
c)

Dotaz, zda lze nakoupit ping-pongové míčky SKM UP.
Vedoucí koleje, paní Zichová, sdělila, že míčky SKM UP nezabezpečuje.

d) Vedoucí koleje, paní Zichová, požádala zástupce koleje o průběžnou kontrolu cvičících
v posilovně Chválkovice.
Vysvětlení SKM UP: Důvodem tohoto požadavku je fakt, že zde SKM UP registruje pouze 8
zájemců, kteří mají zaplacený poplatek což je oproti ostatním posilovnám cca 10%. Mohlo by se
zde tedy eventuálně jednat o zneužívání systému.
Vyjádření Kolejní rady UP: Dlouhodobě je na koleji Chválkovice zájem o využívání služeb
posilovny procentuálně nižší než na jiných kolejích UP. Současný počet se Kolejní radě UP
nejeví pro kolej Chválkovice nestandardní. Zástupce koleje v součinnosti s recepční koleje bude
provádět namátkově kontrolu cvičících.

Kolej J. L. Fischera A
a) Vedoucí koleje, paní Zichová, sdělila, že úklidové pomůcky (smetáček, lopatka) jsou
zdarma k zapůjčení u referentky ubytování, paní Šmolcové, nebo u vedoucí koleje.
b) Dotaz na třídění odpadu na buňkách / společných kuchyňkách.
Více v bodě Různé.

Kolej J. L. Fischera B

Kolej Neředín I
a) Zástupce koleje sdělil, že výhrady k ničemu nemá. Jakožto jeden ze správců posilovny
sdělil, že nově zřízená posilovna v Neředíně funguje víceméně bez problémů, klienti
akceptují pravidla.
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Kolej Neředín II
a) Zástupce koleje požádal o vyčistění plísně v místnosti sušárny N II D.
b) Zástupce koleje přednesl stížnost na kvalitu úklidových služeb na bloku N II C.
c)

Stížnost na rušení nočního klidu (opakující se) na N II.

Kolej Neředín III

EN programy
Kolejní rada UP ve spolupráci s ředitelem SKM UP, Ing. Suchánkem, zorganizovala na
začátku semestru 2 akce Czech It Out zaměřené na informování klientů UP studujících studijní
programy UP v rámci zahraničních mobilit. První akce proběhla 27. 09. 2016 od 18:00 hod. v kampusu
Neředín, druhá o týden později dne 04. 10. 2016 od 18:00 hod. pro kampus Envelopa.
Kolejní rada UP děkuje jak řediteli SKM UP, Ing. Suchánkovi, tak prezidentu ESN Olomouc,
Ondřeji Kantorovi, bez jejichž spolupráce by nebylo možné tuto akci v takém rozsahu a s takovými
výsledky realizovat.
Za Kolejní radu UP byli za průběh a obsahovou náplň zodpovědní: Terezka Šustková a
Michal

Kerestúri.

V rámci

akce

byla

také

využita

a

propagována

stránka

http://kolejniradaup.wixsite.com/erasmus.

Kolej Šmeralova
a) Požadavek na doplnění trouby na společné kuchyňky.
b) Dotaz na třídění odpadů.
Více v bodě Různé.
c)

Požadavek na doplnění odpadkového koše na společné sociální zařízení na patře.
Vedoucí koleje, paní Vondráková, sdělila, že reálně je v každém společném sociálním zařízení
přítomen odpadkový koš. Do jednotlivých kójí se koše doplňovat nebudou.

4.

Různé

4.1. Posilovny v Neředíně a na Envelopě
Posilovna v Neředíně i posilovna na Envelopě přešly buď kompletní, nebo parciální
renovací. S tímto krokem SKM UP ve spolupráci s Kolejní radou UP nastavila systém
pravidel těchto posiloven, zejména s cílem ochrany zdraví samotných cvičících, ale také
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z důvodu ochrany majetku Univerzity. Systém pravidel a regulací sleduje v každém
ohledu primární cíl, a sice, jednoznačné určení osobní odpovědnosti jednotlivých
uživatelů (cvičenců) za veškeré úkony vykonávané v prostorách posiloven ve správě SKM
UP, včetně odpovědnosti za případnou způsobenou škodu. Soubor všech pravidel najdete
na stránkách Kolejní rady UP (odkazy zde: POSILOVNA NEŘEDÍN, POSILOVNA
ENVELOPA).

4.2. Rozsah úklidových služeb na jednotlivých kolejích UP
Rozsah stanovené frekvence úklidových služeb na jednotlivých kolejích schválený
Krajskou hygienickou stanicí Olomouc najdete na stránkách Kolejní rady UP (odkaz zde).

4.3. Informace vedení SKM UP o nabídce služeb pro handicapované studenty a klienty UP
Ing. Suchánek, ředitel SKM UP:
Bezbariérové menzy a kolejní budovy jsou dnes přesně identifikovány v brožuře SKM (s
participací Kolejní rady UP) „Dobré místo pro studium a život“. Ty mají jak svou
elektronickou podobu (zde), tak také papírovou – formát A5 pro účely rozdávání
zájemcům na akcích Den otevřených dveří UP a nebo Gaudeamus. Pokoje speciálně
upravené pro studenty – vozíčkáře máme v Neředíně NII a na Envelopě – koleji
J.L.Fischera. Téma služeb pro handicapované klienty vedení SKM zajímá a bude se mu
věnovat i nadále. Na příštím zasedání Kolejní rady UP budeme informovat o novinkách
v této oblasti.

4.4. Třídění odpadů na kolejích
Správa kolejí a menz UP považuje environmentalismus za jednu ze svých priorit.
V současné době nabízí velké sběrné nádoby (kontejnery) na všechny druhy tříděného
odpadu

ve

všech

areálech

kolejí,

lokalizované

v nejbližším

možném okolí

jednotlivých kolejních budov. Dispozičně jsou areály kolejí využity z hlediska kapacity
(možnosti umístění kontejnerů) maximálně.

Kromě této možnosti nabízí SKM UP také možnost třídit odpad na jednotlivých
budovách kolejí. V okolí recepce každé koleje jsou umístěny sběrné nádoby na tříděný
odpad. Toto opatření je relativně nové – po testování v loňském akademickém roce na
koleji Generála Svobody bylo do reálného provozu všech kolejí nasazeno od 1.9.2016.
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Bude potřebné nechat nový systém „usadit“, postupně sbírat poznatky z jeho
provozování, vyhodnotit a dohodnout se na dalších možných krocích v této oblasti.

Téma třídění odpadu rezonuje také na straně studentů (jejich části) a vedení SKM je
průběžně konzultuje s Kolejní radou UP, studentským spolkem Udržitelný Palacký, ale
také např. v debatách se zahraničními studenty Erasmu. Pokud se právě probíhající fáze
třídění ukáže uživatelsky akceptovaná, bude možné podpořit další návazné aktivity.
V této chvíli očekáváme zpřesnění návrhu spolku Udržitelný Palacký na možnosti
nasazení kontejnerů na separovaný odpad také do pater kolejních budov, nebo dokonce
na buňky. To předpokládá výraznou participaci studentů nejen na sběru tříděného
odpadu, ale také na odnášení kontejnerů z pater do velkokapacitních před budovami. Ze
strany studentů zde byl také dotaz (komunikovaný přes KR) na možnost zabezpečení
tohoto procesu pouze pracovníky SKM. Tato varianta není v současné době se stávajícími
lidskými zdroji organizačně a logisticky reálná. Dodávka kontejnerů včetně vnitřních
obalů ano, vynášení separovaného odpadů z prostor recepcí ano, další aktivity ale musí
být na studentech (viz diskutovaný plán spolku Udržitelný Palacký). SKM UP nebude
vytvářet speciální pracovní pozice pro tento účel..
Jak již bylo uvedeno, tato fáze je v jednání a kromě studentů k němu SKM přizvalo
profesní organizace věnující se třídění odpadu profesionálně. O výsledcích budeme
informovat.

Pozn.: Jsme si vědomi, že stávající umístění kontejnerů, rozšířených o separovaný
odpad, okolí kolejí hyzdí. Přemýšlíme, co s tím udělat, toto ale opravdu není vůbec
snadná věc.
Vyjádření SKM UP doplnil Ing. Suchánek, ředitel SKM UP.

4.5. Obsazenost všech kolejí UP v měsíci říjen 2016 a hospodářský výsledek SKM UP za rok
2015:
Hospodářský výsledek SKM UP za rok 2015: +12 936 tis. Kč.
Ke konci měsíce X/2016 byla obsazenost kolejí UP: 94%.
Informace o hospodářských výsledcích SKM UP lze nalézt také v souborném
dokumentu UP na webu UP (adresa zde). Doplnil Ing. Suchánek, ředitel SKM UP.

4.6. Problematika vstupu cizích osob do koleje 17.listopadu
V současné době v řešení.
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4.7. Malá oáza klidu a míru – kolej Chválkovice
Vyjádření SKM UP:
V souladu s požadavkem zástupce KR na těchto kolejích panem Michaelem Chrobokem
na vyřešení zeleně v areálu Chválkovice si SKM nechalo navrhnout studii možného
budoucího stavu areálu. Kromě zeleně zde bylo navrženo umístění hřiště na pétanque (to
bylo v záměru SKM již dříve), posezení s krbem, zóny klidu atd. atd. 2D plánek cílového
stavu má zástupce Kolejní rady UP k dispozici (také na webových stránkách Kolejní rady UP
zde, pozn. KR UP), celá studie je pak k dispozici k nahlédnutí na ředitelství SKM UP.
V letošním roce bylo zrealizování pétanque hřiště, v těchto dnech probíhá výsadba zeleně
(stromy, keře). Tím bude základní požadavek Kolejní rady UP splněn. Další etapy nad
rámec původního požadavku budou probíhat postupně v příštím kalendářním roce,
časový harmonogram zde ale není a ani nebude. Vše se bude odvíjet od finančních zdrojů
a kapacit SKM UP.

4.8. Vybudování hřiště na pétanque
Jedno dvojhřiště bylo dokončeno v areálu Envelopa před Kolejí Generála Svobody, jedno
hřiště ve Chválkovicích. Další aktivity v této oblasti budeme prezentovat na dalším
jednání Kolejní rady UP.

4.9. Sdělení informací členům KR UP předsedou KR UP
4.5.1.

Předseda Kolejní rady UP informoval členy KR UP i členy vedení SKM UP o

zpracování Zprávy o činnosti Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci za
akademický rok 2015/2016. Zpráva byla předložena rektorovi UP a je zveřejněna na
stránkách Kolejní rady UP (odkaz zde).

4.5.2.

Předseda Kolejní rady UP informoval členy KR UP a členy vedení SKM UP o

zpracování Zprávy z voleb do Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci
v akademickém roce 2016/2017. Zpráva byla dne 19. 10. 2016 odevzdána řediteli SKM
UP, Ing. Suchánkovi a dne 20. 10. 2016 odevzdaná Akademickému senátu UP, čímž
Kolejní rada UP splnila svoji povinnost plynoucí z Hlavní normy UP č. B1-11/1,
Přílohy č. 3, Čl. 2, ods. 5.

| Kolejní rada Univerzity Palackého v Olomouci
| KR-Z-16/10/19-Z | http://kolejniradaup.zaridi.to

8/10

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 v loňském roce a vyjádřil naději, že stejně konstruktivní přístup ve spolupráci bude
pokračovat i v roce 2016/2017.

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.

Zapsal: Michal Kerestúri
V Olomouci dne 19. října 2016

M I C HAL

KEREST ÚRI ,

V

. R .

předseda KR UP v ak. roce 2016/2017

Ke zveřejnění: 03. 11. 2016
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Příloha č. 1
Zápisu z jednání Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci
ze dne 19. 10. 2016

Seznam usnesení
Usnesení č. 1
Předsedou Kolejní rady UP pro akademický rok 2016/2017 byl zvolen Michal Kerestúri.
Všech členů KR UP:
Přítomných členů KR UP při hlasování:
Výsledek hlasování:

11
10
Za: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2
Místopředsedou Kolejní rady UP pro akademický rok 2016/2017 byl zvolen Jakub Trávník.
Všech členů KR UP:
Přítomných členů KR UP při hlasování:
Výsledek hlasování:

11
10
Za: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 3
Vzhledem k dostatečným časovým možnostem (14 dnů) a vzhledem k tomu, že od vyhlášení
voleb do Kolejní rady UP do dne ustanovujícího jednání Kolejní rady UP nebyl Kolejní radě
UP doručen požadavek na možnost dodatečné kandidatury, Kolejní rada UP nebude v
akademickém roce 2016/2017 vypisovat doplňovací volby na kolejích UP. V akademickém
roce 2016/2017 má Kolejní rada UP 11 členů.
Všech členů KR UP:
Přítomných členů KR UP při hlasování:
Výsledek hlasování:

11
10
Za: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

M I C HAL

KEREST ÚRI ,

V

. R .

předseda KR UP v ak. roce 2016/2017
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