Kolejní rada Univerzity Palackého
v Olomouci
kolejniradaup@centrum.cz

Zápis z jednání
Datum konání: 31. října 2013

Přítomni:
Vlado Balaban (NII), Prokop Dýmal (SM), Marek Hodulík (BVA), Jakub Hutyra (JLFB), Michal Kerestúri
(NIII), Radka Pecinová (NI), Vojtěch Sukač (CHV), Tereza Šustková (GSA)
SKM UP: Ivo Jakubík, Leoš Jurásek
Omluveni:
Josef Vašš (NIV), Marek Janovský (ER),
**********************************************************************************
Program:
1. Úvodní slovo předsedy Kolejní rady pro ak.rok 2013/2014, představení členů SKM UP
2. Připomínky za jednotlivé koleje
3. Různé
**********************************************************************************
1. Úvodní slovo nového předsedy KR UP
Předseda Kolejní rady přednesl krátký proslov, v němž přivítal jednotlivé členy Kolejní rady a zástupce
SKM UP Ing. Jakubíka a Mgr. Leoše Juráska, MBA. Současně předal Ing. Jakubíkovi Zprávu o průběhu a
výsledku voleb do Kolejní rady pro ak. rok 2013/2014. Druhý originál včetně protokolů a hlasovacích
listitn byl pak téhož dne předán na sekretariát Akademického senátu UP.
Předseda KR UP následně představil jednotlivé členy KR UP. Vzhledem časovým možnostem
některých členů navrhl, aby se přímo přešlo k připomínkám za jednotlivé koleje společně s reflexí
posledního zápisu a stavu plnění. Tento návrh byl tichým souhlasem schválen přítomnými.
2. Připomínky za jednotlivé koleje:

Kolej G.Svobody – blok A:

•

Inkaso – požadavek, aby seznam dlužníků kolejného byl aktualizován poté, co banka
schválí/neschválí inkaso, případně aby neproběhlá inkasa byla vyvěšena jako samostatní
sestava.

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.
• Požadavek na instalaci koule na vchodové dveře do jednotlivých buněk.

Kolej B. Václavka –blok A:
•

Již třikrát opakovaný požadavek o dobudování wifi sítě na kolejích – tento akcentován již
v minulém funkčním období, i na předchozím jednání. 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 RYCHLÉHO
ŘEŠENÍ BYL PODPOŘEN VŠEMY PŘÍTOMNÝMI ČLENY KOLEJNÍ RADY.

•

Opětovný požadavek na zachování výdejny prádla na koleji B.Václavka. SKM UP dosud
nereflektovalo požadavek písemného odůvodnění, proč po několikaletém fungování ve
stejných prostorech se nyní rozhodlo údajně „z důvodu havarijního stavu“ výdejnu zrušit.
Kolejní rada žádá o urychlené dodání stanoviska, v opačném případě bude nucena vzhledem
k absenci ředitele SKM UP na jednáních jednat o tomto problému přímo s vedením UP.
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.

Kolej B.Václavka –blok C:
•

Požadavek na umístění sporáku s troubou do kuchyňky v přízemí koleje

Kolej Šmeralova:
•

Požadavek výměny zrezivělých „nerezových“ poliček v koupelnách v prvním patře budovy
byl zatím vyřešen sejmutím zrezivělých poliček bez náhrady. Žádost o urychlené dodání
nových.

Kolej 17. listopadu:
Kolej E.Rošického:
Kolej Chválkovice:

•

Požadavek na dovybavení posilovny o zařízení „orbitrek“. Dle sdělení SKM UP se situace již
řeší a hledají se prostředky na zakoupení.

•

Žádost o dodání nového PC na vrátnici. Současny, včetně CRT monitoru je již značně
technicky zastaralý a pomalý.

Kolej Neředín I:
•

Konstatování poděkování za nápravu a zlepšení kvality úklidu.

•

Plesnivé sprchy na buňkách – dle sdělení za SKM řeší pracovník RUP Ing. Poláček. Důrazný
požadavek na okamžitou nápravu ze strany příslušného kolejního zástupce.

•

Časté výpadky internetu – NESCHOPNOST SKM UP A CVT SITUACI JAKKOLI ŘEŠIT ‐ Žádost,
aby SKM UP vstoupila v jednání s CVT ohledně řešení problému častých výpadků.. Student
nemá možnost efektivně kontaktovat administrátora vzhledem k nutnosti použít webové
rozhraní – toto při výpadku internetu těžko použije, kontaktní telefon pracovníka HOT LINE je
opakovaně nedostupný!!! POŽADAVEK URYCHLENÉHO ŘEŠENÍ PODPOŘEN JEDNOMYSLNĚ
OSTATNÍMI ČLENY KR.

•

Anonymní stížnost týkající se zvýšeného pohybu zahraničních studentů na kuchyňkách
koleje, přičemž tito na dané koleji nebydlí. Přesto si zde vaří a perou.

Kolej Neředín II:
•

Plesnivé sprchy na bloku D.

Kolej Neředín III:
•

Stížnost na průběh ubytovacího řízení – dle vyjádření SKM byla provedena namátková
kontrola zápisů a vše je v pořádku. Proti tomuto výroku zazněl ostrý nesouhlas příslušného
kolejního zástupce, který byl očitým svědkem průběhu. 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 aby Customer Care oddělení SKM UP urychleně vypracovalo manuál pro cizince, jak
se chovat na kolejích, zejména s ohledem na rozdílné náboženské a hygienické návyky,
třídění odpadu, úklid, noční klid…

•

Údiv nad faktem, že SKM UP převléká postele studentům Erasmus, zejména při nástupu na
ubytování. Požadavek, aby tento čas byl využit efektivněji.

•

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

•

Inventura – dotaz na proběhlou inventuru.Dle SKM UP již proběhla, sankce nebyly uloženy. Pří
následné kontrole však již bude postupováno zcela v souladu s ubytovací smlouvou a
Domovním řádem.

•

Basketbalový koš – ze strany SKM UP příslib urychlené instalace.

•

Požadavek na jednání SKM UP a Městské policie Olomouc ve věci rozšíření objízdné trasy
hlídek o Kampus Neředín.

Kolej Neředín IV:

3. Různé
Žádost o vyvěšení rozpisu uklídu – podpisových time‐sheetů na všech pokojích. Požadavek o současné
vyvěšení rozsahu úklidových pracích, které mají být konány na buňce, na kuchyňkách a ve společných
prostorech při vykonán úklidu pracovníkem SKM UP.
********************************************************************************

Přijatá usnesení:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Usnesení č. 1 :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Usnesení č. 2:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Další jednání kolejní rady se uskuteční dne: 28.11.2013 ve 12:30 hod v počítačové učebně koleje
Bedřicha Václavka (vedle vrátnice).
Zapsal:
V Olomouci dne: 31.10.2013

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

