Kolejní rada Univerzity Palackého
v Olomouci
kolejniradaup@centrum.cz

Zápis z jednání
Datum konání: 19. 02. 2014, 13:00

Přítomni:

KR:

Marek Janovský, Vojtěch Sukač, Jakub Hutyra, Radka Pecinová,
Vlado Balaban, Michal Kerestúri, Prokop Dýmal, Tereza Šustková

Omluveni:

SKM:

(bez účasti vedení SKM UP – i přes pozvání)

KR:

JUDr. Mgr. Marek Hodulík, Jozef Vašš,

SKM:

-

**********************************************************************************

Program:

1. Vyjádření Kolejní rady k zápisu ze dne 28. 11. 2013 po doplnění ze dnů
02. 12. 2014 a 04. 12. 2013
2. Připomínky za jednotlivé koleje
3. Různé

**********************************************************************************

1. Vyjádření Kolejní rady k zápisu ze dne 28. 11. 2013 po doplnění ze dnů 02. 12. 2014 a
04.12.2013


Ing. Pirklová, MBA informovala o průběžném zpracování výsledků ankety spokojenosti
s ubytovaním. Výsledky ankety budu k dispozici v lednu 2014 (anketa probíhá do konce
prosince 2013). /ze dne 31. 10. 2013/
Kolejní rada konstatovala, že jí nebyly výsledky ankety předloženy.



Ing. Pirklová, MBA sdělila Kolejní radě, že není možné vybavit posilovnu koleje Chválkovice
orbitrekem z důvodu, že tato místnost není zkolaudovaná jako posilovna. /ze dne 31. 10. 2013/
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Následně bylo Kolejní radě doručeno Doplnění ze dne 04. 12. 2013 (Ing. Jakubíkem)
informující o tom, že „z originální projektové dokumentace a kolaudačního rozhodnutí
vydaného stavebním úřadem Magistrátu na objekt VŠK Chválkovice jednoznačně vyplývá, že
tato místnost je účelově určena jako posilovna a proto bude i nadále používána k tomuto
účelu.“ Kolejní rada považuje za správné hodnocení účelu místnosti od Magistrátu
města Olomouce, proto trvá na požadavku zakoupení zařízení Orbitrek do prostor
posilovny.

2. Připomínky za jednotlivé koleje:

Kolej M. Kudeříkové:
Kolej 17. listopadu:
Kolej G.Svobody – blok B:
Kolej B.Václavka –blok C:
Kolej G.Svobody – blok A:
Kolej Neředín I:
Kolej Neředín II:
Kolej Neředín IV:
Kolej J.L.Fischera – blok A:
Kolej J.L.Fischera – blok B:
Kolej B. Václavka –blok A:
Kolej E.Rošického:
Kolej Chválkovice:
Vedení SKM nesouhlasí se zakoupením zařízení Orbitrek do posilovny koleje (i přes informaci
vedení SKM o hledání finančních zdrojů na nákup ze dne 31. 10. 2013). Odmítnutí uvolnění
prostředků na nákup bylo odůvodněno tím, že tato místnost není zkolaudovaná jako posilovna, a
tedy že posilovna ve Chválkovicích není. Jelikož o řešení situace ohledně určení místnosti byla
Kolejní rada informována (viz Vyjádření Kolejní rady k zápisu ze dne 28. 11. 2013 po doplnění ze
dnů 02. 12. 2014 a 04. 12. 2013, bod 2), požadavek na zakoupení zařízení Orbitrek trvá.

Kolej Neředín III:


Požadavek na okamžité umístění basketbalového koše na hřiště v areálu Kampusu Neředín.
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3. Různé


Požadavek na zavedení úklidových podpisových archů na buňkách všech kolejí, z kterých by
vyplývalo, kdy a kým byl úklid proveden. Je to ochranný prostředek jak pro ubytované, tak
pro uklízející personál.



Členové Kolejní rady na svém jednání diskutovali o návrhu Domovního řádu VŠ koleje
Univerzity Palackého v Olomouci. Pro nepřítomnost členů vedení SKM UP nemohlo dojít
k projednání směrnice.



Kolejní rada vyjadřuje znepokojení a nesouhlas s nepřiměřeně vysokými cenami jídla
v Menzách Univerzity Palackého. Je toho názoru, že změna ceny jídla v Menzách Univerzity
Palackého nebyla do dnešního dne vůbec odůvodněna, tudíž jde o jednostranné rozhodnutí
vedení SKM UP bez jakéhokoliv pozitivního vlivu na studenty a zaměstnance stravující se
v těchto zařízeních. Názor a odmítnutí zvýšení cen jídla v Menzách Univerzity Palackého ze
strany vedení SKM UP je plně v korelátu s námitkou senátorky Kontrolní komise stravovacího
provozu SKM UP ze zasedání ze dne 13. 11. 2013.

*******************************************************************************
Přijatá usnesení:
……………………………………………………………………………………………………………
Usnesení č. 1 :
Termín plnění:
Odpovídá:
……………………………………………………………………………………………………………

Další jednání kolejní rady se uskuteční 13. 03. 2014 v 10:00 ve studovně Koleje B. Václavka.

Zapsal: Michal Kerestúri
V Olomouci dne 19. 02. 2014

Michal KERESTÚRI, v.r.
Místopředseda Kolejní rady UP pro ak. rok 2013/2014
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