Kolejní rada Univerzity Palackého
v Olomouci

Zápis z jednání
Datum konání: 20. 11. 2014

Přítomni:

KR:

(dle prez. list.)

Nela Křupalová, Barbora Kopřivová, Tereza Šustková, Mgr. Vojtěch
Sukač, Bc. Richard Hekele, Martin Hrubeš, Bc. Radka Pecinová,
Vlado Balaban, Michal Kerestúri, Vladimír Ďurana, Vojtěch Brlík

SKM: Mgr. Jurásek, MBA, Ing. Petr Jasný, Mgr. Hana Kubičková,
Jana Šimková
Hosté: Josef Kaštil, místopředseda AS UP

Omluveni:

KR:

Lucie Trojanová, Marek Janovský, Martin Pavlík

Program:
1. Informace o proběhlých doplňovacích volbách do Kolejní rady UP v ak. roce
2014/2015
2. Kontrola a doplnění ze strany SKM UP Zápisu z jednání ze dne 24. 10. 2014
3. Připomínky za jednotlivé koleje
4. Různé
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1. Informace o proběhlých doplňovacích volbách do Kolejní rady UP v ak. roce
2014/2015
Doplňovací volby do Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci proběhly dne 05.
11. 2014 na 6 kolejích ve správě SKM UP, a to na VŠK: B. Václavka – A a C, Šmeralova,
E. Rošického, J. L. Fischera B, Generála Svobody A. Na všech jmenovaných kolejích
byl zvolen kandidát. Kolejní rada Univerzity Palackého v Olomouci čítá v ak. roce
2014/2015 14 členů. Každá kolej UP má svého zástupce v Kolejní radě Univerzity
Palackého v Olomouci. Seznam zástupců kolejí uvádí přehledně tabulka č. 1:
Akademický rok: 2014/2015
KOLEJ

ZÁSTUPCE V KR UP

17. listopadu

Nela Křupalová

Bedřicha Václavka A

Barbora Kopřivová

Bedřicha Václavka C

Lucie Trojanová

Evžena Rošického

Marek Janovský

Generála Svobody A

Martin Pavlík

Generála Svobody B

Tereza Šustková

Chválkovice

Vojtěch Sukač

J. L. Fischera A

Richard Hekele

J. L. Fischera B

Martin Hrubeš

Neředín I

Radka Pecinová

Neředín II

Vlado Balaban

Neředín III

Michal Kerestúri

Neředín IV

Vladimír Ďurana

Šmeralova

Vojtěch Brlík
Tab. 1: Seznam členů KR UP v ak. roce 2014/2015

2. Kontrola a doplnění ze strany SKM UP Zápisu ze dne 24. 10. 2014
Doplnění Zápisu ze dne 24. 10. 2014 ze strany SKM UP a Kolejní rady UP:
1.

Chválkovice: Mgr. Kubičková sdělila, že televize je po opravě opět součástí televizní
místnosti koleje.
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2.

Neředín I:
A) Ubytovaní na jmenovaném pokoji obdrželi 1. písemné upozornění v ak. roce 2014/2015
od vedoucí koleje, paní Šimkové. Dle slov ubytovaných k opakovanému pouštění hlasité
hudby nedochází.
B) Opětovně byly zavedeny úklidové archy s cílem zvýšit kvalitu úklidových služeb. Dle
zástupkyně koleje se služby zlepšili. Vedoucí koleje, paní Šimková, také informovala o
umístění uklízecích prostředků přímo na jednotlivé buňky.
C) Vedoucí koleje, paní Šimková, informovala o řešení stavu trouby ve 3. patře koleje.
Závada byla nahlášena a v současné době se čeká na opravu. Připomněla, že trouby ve
zbylých patrech jsou plně funkční, tudíž je mohou studenti využívat.

3.

Neředín II: Upozornění o době nočního klidu bylo vyvěšeno v prostorách všech bloků
areálu Neředín.

4.

Neředín III: Mgr. Jurásek, MBA informoval o probíhajícím řešení situace kolem
basketbalového koše. V současné době se hledá nejlepší možné technické řešení. Přislíbil,
že začátkem jara koš bude umístěn zpět na hřiště.

5.

Neředín IV: Vedoucí koleje, paní Šimková, informovala o tom, že proběhla kontrola
neopravených závad v Knihách závad. Nedostatky byly odstraněny, dle vyjádření paní
Šimkové dochází k opravám pravidelně, bez prodlení a dle materiálních a personálněčasových možností.

6.

Koleje společně: Úklidové archy: Po analýze potřeby úklidových archů na buňkách
všech kolejí je stanovisko vedení SKM UP následující: Úklidové archy se plošně zavádět
nebudou. Je cílem SKM UP řešit stížnosti na konkrétní personál individuálně. V případě
potřeby budou archy použity na koleji, kde kvalita úklidových služeb bude nízká i po
individuálním řešení. Vedení SKM UP žádá studenty nespokojené s úklidem na
konkrétní buňce/koleji, aby své stížnosti adresovali přímo referentce ubytovaní nebo
vedoucí koleje (Mgr. Kubičková, Radka Látalová, Olga Zichová, Jana Šimková, Božena
Vondráková, Alena Halabicová – kontakty na http://www.skm.upol.cz/o-nas/kontakty/, nebo
str. 7 tohoto Zápisu).
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3. Připomínky za jednotlivé koleje
Kolej E.Rošického:
Kolej J.L.Fischera – blok A:
a) Zástupce koleje pochválil zakoupení sklokeramických desek v kuchyňkách koleje.
b) Požadavek na doplnění pečících trub na kuchyňky. Stávající se častokrát přenášejí
nebo přímo mizí.
Kolej J.L.Fischera – blok B:
a) Požadavek na doplnění vybavení buněk o lopatku a smeták (obou bloků).
Kolej B. Václavka –blok A:
a) Studovna koleje B. Václavka (vedle recepce) bude opět k dispozici od prosince 2014.
Informoval Ing. Jasný.
Kolej B.Václavka –blok C:
a) Studovna koleje B. Václavka (vedle recepce) bude opět k dispozici od prosince 2014.
Informoval Ing. Jasný.
Kolej Šmeralova:
a) Stížnost na výpadek teplé vody dne 17. listopadu 2014.
b) Požadavek na zveřejnění informace o povinném vracení klíčů od studoven v případě
nevyužívání místnosti.
c)

Stížnost na obtěžující chování bezdomovců před budovou koleje (na lavičkách).
Dle sdělení vedení SKM UP daný pozemek s lavičkami není ve správě SKM UP. V případě
rušení nočního klidu je zapotřebí ve spolupráci s recepční koleje informovat Městskou policii
Olomouc. Informovali Ing. Jasný, Mgr. Kubičková.

Kolej 17. listopadu:
a) Stížnost na výpadek teplé vody dne 17. listopadu 2014.
b) Dotaz, zda lze na pokojích regulovat topení. Ventily jsou dle sdělení nefunkční ve
všech pokojích. KR UP žádá SKM UP o kontrolu regulace topení na koleji 17.
listopadu.
c)

Požadavek, zda by bylo možné doplnit vybavení studoven o klasické židle ke stolům,
vzhledem k tomu, že ve studovnách jsou k dispozici pouze křesla.

d) Stížnost na nízkou teplotu vody ve sprchách ve všech patrech severní strany, přičemž
teplotu vody nelze regulovat.
e) Prosba o doplnění stolu a židlí do kuchyňky ve 2. patře S strany.
Kolej Chválkovice:
a) Zástupce poděkoval za opravu televize.
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b) Dotaz, zda je technicky možné umístit konvice na vodu přímo na buňky.
Členové SKM UP slíbili zjištění technických parametrů elektrických rozvodů koleje. (Ing. Jasný,
Mgr. Jurásek, MBA)
Kolej Neředín I:
a) Zástupkyně koleje poděkovala za znovuzavedení úklidových archů na jednotlivých
buňkách.
b) Požadavek na zamykání buněk po úklidu uklízejícím personálem.
Vedoucí koleje, paní Šimková, slíbila, že bude informovat uklízející personál o povinnosti
zamykat buňky po úklidu.
Kolej Neředín II:
a) Vzhledem k tomu, že v uplynulých dnech byla zjištěna přítomnost bezdomovců
v objektu koleje, byl učiněn dotaz, zda proběhla po zásahu Městské policie řádná
desinfekce.
Vedoucí koleje, paní Šimková, zaručila, že desinfekce prostor proběhla.
Kolej Neředín III:

Kolej Neředín IV:
a) Stížnost na nepříjemný hluk ze stavby za kolejí. Dle sdělení ubytovaných studentů
dochází k situacím, kdy je hluk i v době nočního klidu (ve 4:00 ráno).
Mgr. Jurásek, MBA dne 21.11.2014 informoval, že dle vyjádření stavební firmy šlo o
jednorázový případ, který se nebude opakovat. Šlo o nutné provedení brousicích prací, které
musely být provedeny po předem stanoveném časovém intervalu. Byl učiněn příslib stavební
firmy, že daná situace by již neměla opakovat. V případě, že dochází k činnostem, které jsou
přirozeně spojeny s vytvářením hluku, před šestou hodinou ranní, vedení SKM UP navrhuje,
aby oznámení o hluku bylo neprodleně oznámeno e-mailem na adresy: leos.jurasek@upol.cz nebo
skam@upol.cz. Místopředseda AS UP, pán Kaštil, požádal ubytované o trpělivost a toleranci,
vzhledem k tomu, že daná investice je pro Univerzitu a její studenty důležitá.
b) Byl učiněn dotaz, zda již jsou k dispozici nové židle na pokoje.
Vedoucí koleje, paní Šimková, informovala, že židle byly objednané, v současné době již jsou
k dispozici a navrhla, aby student, mající zájem o novou židli, napsal svou žádost do Knihy
závad – NÁBYTEK. Židle bude následně vyměněna.
Dále paní Šimková informovala, že nové větší lednice na pokoje jsou objednané. Žádost o
novou ledničku musí ubytovaný student také napsat do Knihy závad.
Důležitá informace: Nové větší lednice jsou primárně určeny pro dvojlůžkové
pokoje!
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Kolej G.Svobody – blok A, B:

OZNÁMENÍ (Mgr. Kubičková, Ing. Jasný):
Na koleji Generála Svobody (blok A a B) bude v průběhu prosince 2014 (08.12.2014 –
31.12.2014) probíhat pilotní projekt wi-fi zasíťování koleje. Z důvodu technického
zabezpečení wi-fi sítě BUDE FIRMA NUCENA VSTOUPIT DO POKOJŮ STUDENTŮ (NA
KRÁTKOU DOBU) A PROVÉST NEZBYTNÉ ÚKONY.

Vstup do pokojů studentů bude

umožněn přítomným zaměstnancem SKM UP, který zároveň dohlídne na to, aby
nedošlo k odcizení osobních věcí. Zaměstnanci SKM UP umožní vstup do pokojů
v době mezi 9:00 – 15:00 hod.
Upozornění:
Žádáme studenty, aby v týdnu od 08.12.2014 do 15.12.2014 (1. fáze projektu) udržovali
na svých pokojích pořádek!
Žádáme také studenty o to, aby v daných termínech co možná nejvíce eliminovali
možnost poškození osobních věcí, a zároveň, aby nenechávali cenné věci v pokojích
bez dozoru a plně využili ustanovení Domovního řádu: Ubytovaní mají právo
uschovat si finanční hotovost nad 5 000,- Kč, jakož i vkladní knížky, valuty, ceniny v
obdobné hodnotě, stejně tak jako šperky, předměty osobní potřeby mimořádné, ne
běžné ceny, u osob k tomu určených.

Josef Kaštil:
Místopředseda AS UP položil dotaz, zda a v jakém rozsahu jsou k dispozici pokoje pro
handicapované studenty (především FTK, ale i jiných fakult).
Vedoucí koleje, paní Šimková, informovala, že k dispozici jsou 4 bezbariérové pokoje v areálu
kolejí Neředín, v současné době plně obsazené. Dále uvedla, že kolej E. Rošického měla k dispozici
8 volných bezbariérových pokojů, v současné době jsou k dispozici 3 bezbariérové pokoje.
Z toho plyne, že nabídka v současné době převyšuje poptávku.
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4. Různé
4.1 OZNÁMENÍ A DOPORUČENÍ:
4.1.1 DOPORUČENÍ 1:
Kolejní rada Univerzity Palackého v Olomouci a Správa kolejí a menz Univerzity Palackého v
Olomouci doporučují všem ubytovaným studentům obracet se v běžných organizačních a
provozních věcech na ubytovací referentky daných kolejí, nebo na vedoucí kolejí.
 Pro VŠK: J. L. Fischera, Gen. Svobody, Chválkovice
Referentka kolejí:
Mgr. Hana Kubičková,
585 638 025 (606 398 101), hana.kubickova@upol.cz
Vedoucí kolejí (SÚB 1):
Olga Zichová
585 638 008 (608 708 403), olga.zichova@upol.cz
 Pro VŠK: Šmeralova, 17. listopadu, B. Václavka
Referentka kolejí:
Alena Halabicová,
585 638 026 (606 398 176), alena.halabicova@upol.cz
Zástupce ved. kolejí:
Božena Vondráková
585 638 356 (737 656 261), bozena.vondrakova@upol.cz
 Pro areál Neředín a kolej E. Rošického:
Referentka kolejí:
Radka Látalová
585 638 883 (737 068 427), radka.latalova@upol.cz
Vedoucí kolejí (SÚB 2):
Jana Šimková
585 638 882 (606 398 109), jana.simkova@upol.cz

4.1.2 DOPORUČENÍ 2:
Kolejní rada Univerzity Palackého v Olomouci a Správa kolejí a menz Univerzity Palackého v
Olomouci doporučují všem ubytovaným studentům areálu Neředín zavírat vchodové dveře,
kontrolovat uzavření vchodových dveří po vstupu do daného bloku koleje, a zároveň
zavírat, případně, zamykat dveře na buňkách a v případě i krátké nepřítomnosti zamykat
pokoj. Je to jediná možnost, jak předejít vstupu neoprávněných osob do prostor koleje
(zejména, bezdomovců). V případě, že jste svědkem vstupu neoprávněné osoby do prostor
koleje, informujte bezodkladně recepční koleje nebo Městskou policii Olomouc, nebo Policii
České republiky.

4.1.2 OZNÁMENÍ O VSTUPU ZAMĚSTNANCŮ SOUKROMÉ
FIRMY DO PROSTOR POKOJŮ KOLEJE G. SVOBODY:
Viz str. 6 tohoto Zápisu z jednání
Zápis z jednání byl pořízen ve spolupráci s členy vedení SKM UP.
Zapsal: Michal Kerestúri

M i c h a l K e r e s t ú r i , v. r .

V Olomouci dne: 20. 11. 2014

Předseda Kolejní rady UP pro ak. rok 2014/2015
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