Kolejní rada Univerzity Palackého
v Olomouci
kolejniradaup@centrum.cz

Zápis z jednání
Datum konání: 16. října 2013

Přítomni:
Vlado Balaban (NII), Prokop Dýmal (SM), Marek Hodulík (BVA), Jakub Hutyra (JLFB), Marek Janovský
(ER), Michal Kerestúri (NIII), Radka Pecinová (NI), Vojtěch Sukač (CHV)
Omluveni:
Josef Vašš (NIV), Tereza Šustková (GSA)
**********************************************************************************
Program:
1. Úvodní slovo nového předsedy Kolejní rady pro ak.rok 2013/2014, představení členů SKM UP
2. Doplňující volby do Kolejní rady
3. Připomínky za jednotlivé koleje
4. Různé
**********************************************************************************
1. Úvodní slovo nového předsedy KR UP
Nově zvolený předseda Kolejní rady přednesl krátký proslov, v němž přivítal jednotlivé členy Kolejní
rady a zástupce SKM UP Ing. Jakubíka. Následně představil jednotlivé členy KR UP a poskytl stručnou
informaci o fungování a činnosti Kolejní rady a obsahu jednání.
2. Doplňující volby do Kolejní rady UP pro ak.rok 2013 / 2014
KR UP na svém minulém jednání 3.10.2013 v souladu s přílohou 2 Řádu vysokoškolské koleje UP –
Statutu Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci vyhlásila doplňující volby a to pro koleje, kde
v řádných volbách nebyl zvolen zástupce.
Jednalo se o koleje: B.Václavka – blok C, J.L.Fischera – blok A, G.Svobody – blok B a VŠK 17. listopadu.
Kandidátky bylo podávat do neděle 13. října 2013 16:00:00 SEČ, přičemž tyto bylo možno podávat
těmito způsoby:

Elektronicky na emailové adresy:
kolejniradaup@centrum.cz
ivo.jakubik@upol.cz
marek.hodulik@seznam.cz
Písemně: na vrátnici VŠK koleje B.Václavka – označit Kolejní rada VOLBY.
Předseda KR UP přítomné informoval, že ve stanovené lhůtě se nikdo jako kandidát na
inkriminovaných kolejích nepřihlásil, a tudíž se nepodařilo ke dni jednání KR UP dovolit žádného
nového člena. Kolejní rady pro akademický rok 2013/2014 bude tedy čítat 10 zvolených zástupců
jednotlivých kolejních bloků a to:
B.Václavka – blok A

zvolený zástupce

Marek Hodulík

J.L.Fischera – blok B

zvolený zástupce

Jakub Hutyra

G.Svobody – blok A

zvolený zástupce

Tereza Šustková

Šmeralova

zvolený zástupce

Prokop Dýmal

E. Rošického

zvolený zástupce

Marek Janovský

Chválkovice

zvolený zástupce

Vojtěch Sukač

Neředín I

zvolený zástupce

Radka Pecinová

Neředín II

zvolený zástupce

Vlado Balaban

Neředín III

zvolený zástupce

Michal Kerestúri

Neředín IV

zvolený zástupce

Josef Vašš

KR pověřila zvoleného předsedu KR UP JUDr. Mgr. Marka Hodulíka zpracováním konečného protokolu
o průběhu a výsledku voleb.
3. Připomínky za jednotlivé koleje:

Kolej G.Svobody – blok A:
Kolej G.Svobody – blok B:
Kolej J.L.Fischera – blok A:
Kolej J.L.Fischera – blok B:
 Požadavek na zlepšení úklidových služeb a na zavedení podpisových archů pro úklidový
personál, z kterých by vyplývalo, kdy a kým byl úklid na buňkách proveden.

Kolej B. Václavka –blok A:



Opakovaný požadavek o dobudování wifi sítě na kolejích – tento akcentován již v minulém
funkčním období. Přibývá studentů s tablety a smart telefony, kteří díky absenci wifi a
eduroamu nemohou tyto zařízení efektivně používat ke studiu. Wifi a eduroam je již
standardem ve většině prostor na fakultách, není zde tedy žádný důvod proč vysokoškolské
koleje s počtem více než 4500 ubytovaných studentů by měly být výjimkou. Taktéž ani po
dvou letech SKM UP nebylo schopno ve spolupráci s CVT UP dořešit možnost studentů
ubytovaných na kolejích se připojit na dalších pokojích/budovách – toto nutné pro plnění
studijních povinností, zejména skupinově zadaných prací.



Požadavek na zachování výdejny prádla na koleji B.Václavka. Příslušný zástupce KR UP byl již
osloven studenty této koleje k zorganizování petice proti rozhodnutí vedení SKM UP. V této
souvislosti žádá SKM UP o písemné sdělení zda na výše uvedeném rozhodnutí trvá a také o
sdělení proč po několikaletém fungování ve stejných prostorech se nyní rozhodlo údajně
„z důvodu havarijního stavu“ výdejnu zrušit. Současně pokud je důvodem skutečně havarijní
stav a ne individuální zájmy vedení SKM UP, KR UP navrhuje, aby jako náhradní prostor byla
využita dnes nepoužívaná počítačová učebna situovaná vedle vrátnice, kterou SKM UP stejně
dlouhodobě pro studenty uzavřelo.



Pochvala kvality úklidových prací.

Kolej B.Václavka –blok C:
Kolej Šmeralova:


Požadavek výměny zrezivělých „nerezových“ poliček v koupelnách v prvním patře budovy.

Kolej 17. listopadu:
Kolej E.Rošického:


Poděkování za umístění automatu na kávu.



Zásadní výhrada proti zrušení bufetu na této koleji a požadavek na jeho znovuzřízení.

Kolej Chválkovice:


Požadavek na dovybavení posilovny o zařízení „orbitrek“. Odůvodnění: Několik studentek si
stěžovalo, že pro ně v posilovně nic není, bench většinou holky nedělají. Koleje jsou přitom
moc daleko, aby chodili do posilovny do města, zvlášť když je tma a zima. Požadavek jsou
ochotny podpořit peticí s pár desítkami podpisů.



Stížnost na týdenní výpadek internetu na této koleji v době nástupu studentů na koleje.
Tento byl v přímém rozporu s avizovaným standardem ubytování, kde je internet jako součást
vybavení výslovně uveden. Studentům tak byl znemožněn zápis na jednotlivé předměty a do
jednotlivých skupin v IS STAG. V této souvislosti studenti žádají o kompenzaci vzniklé újmy.
Z diskuse vyplynulo jako řešení např. navrácení některého z poplatků spojených s ubytováním
(např. za ledničku, lampičku….)

Kolej Neředín I:


Opakovaná stížnost ze strany studentů na úklid. Úklid na buňce je dle stěžovatelů prováděna
toliko 1x14 dní.



Plesnivé sprchy na buňkách – zejména č. 303, 304. Opakované stížnosti – nutno
přesilikonovat. Dle SKM UP se již řeší. Při rekonstrukci budovy byla dodavatelem zvolena
nevhodná a nedostatečná ventilace. Příslib brzké nápravy.



Časté výpadky internetu – SKM UP by vzhledem k pravidelným platbám cca 800 tisíc ročně za
služby CVT měla klást větší důraz na kvalitu jejich poskytování. Žádost, aby SKM UP vstoupila
v jednání s CVT ohledně řešení problému. Student nemá možnost efektivně kontaktovat
administrátora vzhledem k nutnosti použít webové rozhraní – toto při výpadku internetu
těžko použije, kontaktní hodiny pro osobní kontakt jsou značně omezeny a kontaktní telefon
je často nedostupný.

Kolej Neředín II:


Otázka na zpřístupnění bloku B pro ubytování studentům. SKM UP bude informovat na příští
kolejní radě.

Kolej Neředín III:


Stížnost na průběh ubytovacího řízení – dle příslušného vnitřního předpisu mělo ubytovací
řízení probíhat nepřetržitě v nástupní dny v době od 7:00 do 14:00. Ve skutečnosti si jej
pracovníci SKM UP krátili na dobu 7:00-9:00 a 12:00-14:00. Po ukončení ubytovacího řízení
byl navíc vyvěšen seznam ubytovaných včetně jejich domovských adres a PSČ. Žádost o
sjednání nápravných opatření tak, aby se již tato situace nemohla opakovat.



Úklid – požadavek vyvěšení informací o rozsahu úklidu a jeho četnosti na každé z buněk.



Bagety – otázka proč je cena baget tak vysoká a zda SKM UP nemůže vysoutěžit jiného
dodavatele.



Trouba – požadavek instalace trouby do areálu koleje. Tento požadavek vznesen již
poněkolikáté, zástupce bude řešit přímo s ředitelkou SKM UP.



Inventura – požadavek na přesnější určení doby inventury na pokojích – 3 týdenní doba je
příliš neurčitá a dlouhá.



Basketbalový koš - požadavek na okamžité navrácení basketbalového koše na hřiště! Tento
využíván zejména zahraničními studenty a studenty FTK UP, kteří potřebují trénovat kvůli
výuce a plnění zápočtů.



Problematika tzv. „pejskařů“ – množí se psí „dárečky“ na chodnících a trávě. Požadavek na
rozmístění cedulí Zákaz venčení psů a dále ve spolupráci s městem rozmístění košů se sáčky
pro psí fekálie mimo areál kolejí, tak aby venčící byli motivování venčit jinde.

Kolej Neředín IV:

4. Různé
Požadavek na koncepční řešení nahrazení kolejek ISIC kartou. Možnost využít již instalovaných čteček
na jednotlivých kolejích.
********************************************************************************

Přijatá usnesení:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Usnesení č. 1 :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Usnesení č. 2:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Další jednání kolejní rady se uskuteční dne: 31.10.2013 ve 12:30 hod v počítačové učebně koleje
Bedřicha Václavka (vedle vrátnice).
Zapsal:
V Olomouci dne: 16.10.2013

JUDr. Mgr. Marek Hodulík, v.r.
Předseda kolejní rady pro ak. rok 2013/2014

