Kolejní rada Univerzity Palackého
v Olomouci
 www.kolejniradaup.zaridi.to  kolejniradaup@centrum.cz

Zápis z jednání
Datum a čas konání:

26. 03. 2015; 18:00 – 19:30

Místo konání:

zasedací místnost vedení SKM UP, Šmeralova 12, Olomouc

Přítomni:

KR:

Nela Křupalová, Barbora Kopřivová, Jakub Dolanský, Marek Janovský,
Martin Pavlík, Terezka Šustková, Vojtěch Sukač, Richard Hekele,
Michal Kerestúri, Vojtěch Brlík

SKM: Mgr. Leoš Jurásek, MBA, Jana Šimková, Ing. Petr Jasný, Mgr. Hana Kubičková
Hosté: Martin Minčík
Omluveni:

KR:

Martin Hrubeš, Radka Pecinová, Vlado Balaban, Vladimír Ďurana

SKM: Božena Vondráková

Program:
1.

Otevření jednání Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci

2.

Kontrola a doplnění Zápisu z jednání ze dne 19. 02. 2015

3.

Připomínky za jednotlivé koleje

4.

Rozprava o ceníku dlouhodobého ubytování studentů ubytovaných na kolejích UP

5.

Informace vedení SKM UP

6.

Ukončení jednání
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1.

Otevření jednání Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci

Předseda Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci (KR UP) přivítal členy KR UP a členy
vedení SKM UP přítomné na zasedání KR UP a poděkoval řediteli SKM UP, Mgr. Juráskovi, MBA, za
nabídku prostor zasedací místnosti SKM UP k jednání KR UP.

2.

Kontrola a doplnění Zápisu z jednání ze dne 19. 02. 2015

Předseda KR UP požádal vedení SKM UP o doplnění event. popsání současného stavu u
následujících bodů posledního Zápisu z jednání KR UP ze dne 19. 02. 2015:
I.

bod 3, kolej Gen. Svobody, blok B ods. a:
Dle sdělení Mgr. Kubičkové byla TV již instalována, na doplnění sedací soupravy se
pracuje.

II.

bod 3, kolej B. Václavka, blok A ods. b:
Ředitel SKM UP členy KR UP informoval, že na zabezpečení tiskárny (systém SafeQ)
do areálu Envelopa vedení SKM UP intenzivně pracuje. Další postup bude proveden
v součinnosti s oddělením veřejných zakázek.
Kolejní rada po letech vítá snahu vedení SKM UP řešit tento adekvátní požadavek
ubytovaných studentů.

III.

bod 3, kolej Neředín III ods. b:
Ředitel SKM UP členy KR UP informoval, že na řešení problémů s rozjížděním
travnatých ploch na pozemcích UP ve správě SKM UP se již v současné době pracuje.
Toho času probíhá analýza možností zabezpečení jak prostor v okolí hlavní menzy a
koleje 17. listopadu, tak prostor v areálu Neředín.

3.

Připomínky za jednotlivé koleje

Kolej Chválkovice
a) Dotaz, zda je možné plánované celoplošné revize a výměny v objektu koleje hlásit předem.
Mgr. Kubičková uvedla, že informace o plánovaných vstupech pracovníků údržby SKM UP jsou
v předstihu zveřejňovány na recepci koleje. Dodržování tohoto postupu zkontroluje.
Kolej Generála Svobody, blok A
a) O víkendu 21. – 22. 02. 2015 došlo ke vloupání do pokojů studentů ubytovaných na koleji
Generála Svobody, blok A v 1. patře (podlaží), přičemž k násilnému vniknutí došlo
poškozením zavřeného okna z vnější strany vykopnutím. Tato situace není ojedinělá, opakuje
se pravidelně. KR UP již několikrát akcentovala potřebu zvýšit bezpečnost ubytovaných
studentů, přičemž vedení SKM UP až do současné doby tyto žádosti ignorovalo. KR UP
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obdržela dne 02. 03. 2015 stížnost ubytovaných klientů SKM UP, objektu koleje Gen. Svobody
– A, na opakované krádeže v 1. patře jmenovaného objektu a nedostatečnou činnost SKM UP
ve smyslu aplikace preventivních opatření proti možnosti vloupání. KR UP se již 02. 03. 2014
informovala u pověřeného ředitele SKM UP na plánované řešení této problematické situace.
Bylo nám sděleno, že pověřený ředitel SKM UP již zaúkoloval odpovědné zaměstnance SKM
UP, aby hledali odpovídající řešení. Tato informace byla obratem předána jak stěžovatelům,
tak zástupci dané koleje v KR UP. Stěžovatelé požádali KR UP o vykonání dohledu nad
řešením situace Správou kolejí a menz UP. Vzhledem k tomu, že Řád vysokoškolské koleje UP
neumožňuje Kolejní radě UP vykonávat dohledovou činnost nad aktivitami SKM UP, KR UP
požádala Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci a jeho Kontrolní komisi o
vykonání dohledu jak nad návrhy opatření, tak nad jejich samotnou realizací ze strany SKM
UP.
Vyjádření ředitele SKM UP: SKM UP zadala odborné firmě zpracování nabídky na zabezpečení
pokojů v 1. nadzemním podlaží. Podle výše hodnoty této zakázky se bude odvíjet způsob výběru
dodavatele dle vnitřních norem UP a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Realizace opatření je
plánována na období prázdnin 2015. Studentům byla do doby zabezpečení oken nabídnuta volná lůžka
ve vyšších patrech budovy.

b) Vedení SKM UP podalo informaci o blokování pokojů 3. patra bloku koleje pro příští
akademický rok z důvodu rozšíření pohostinské kapacity dané koleje.
Kolej Generála Svobody, blok B
a) Žádost o doplnění oplocení a úpravu antukového povrchu hřiště v okolí koleje.
Ředitel SKM UP informoval členy KR UP o plánované

opravě antuky na jedné herní ploše a

pokračující opravě oplocení hřiště.
b) Zástupkyně koleje informovala členy KR UP o plánovaném setkání se studenty výměnných
pobytů s cílem informovat je o regionálních a místních společenských, kulturních a
hygienických zvycích. Samotné setkání je organizováno místopředsedkyní KR UP ve
spolupráci s vedením SKM UP (Mgr. Hana Kubičková, Jaroslav Vrba, MSc).
Kolej B. Václavka, blok A
a) Zástupkyně koleje poděkovala za naději tiskárny (SafeQ) v areálu Envelopa.
b) Zástupkyně koleje vyjádřila spokojenost s úklidovými službami.
Kolej B. Václavka, blok C
a) Zástupce pochválil kvalitu a rychlost služeb údržby.
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b) Dotaz, zda bude vedením SKM UP nabízena sleva 500 Kč na prázdninové ubytování
(2lůžkové pokoje) jako loňský rok.
Ředitel SKM UP sdělil, že obdobnou marketingovou akci plánuje realizovat i v letošním roce.
c)

Dotaz, které koleje budou vyčleněny k letnímu ubytování.
Seznam kolejí vyhrazených k letnímu ubytování studentů bude k dispozici na stránkách
http://skm.upol.cz (v Aktualitách) ihned po odsouhlasení plánu realizace oprav na období prázdnin
2015. Informovali Mgr. Jurásek, MBA, Mgr. Kubičková.

Kolej E. Rošického
a) Požadavek na zabezpečení kuchyně v 1. patře koleje, která zde chybí.
Vedení SKM UP informovalo členy KR UP, že dispoziční prostory v současné době neumožňují zřízení
kuchyňky v původním umístění, a to z důvodu přestavění kuchyňky na ubytovací buňku.
Kolej Šmeralova
a) Požadavek na aktualizaci webových stránek http://skm.upol.cz (výměna prádla).
Zabezpečí Ing. Jasný.
b) Mezi ubytovanými studenty se objevil dotaz, zda by nebylo možné hlásit návštěvu údržbáře
SKM UP v pokoji předem.
Dle sdělení vedoucí kolejí SUB 2, Jany Šimkové, časově ani fyzicky není možné 1 den nahlásit v pokoji
návštěvu pracovníka údržby a druhý den provést samotnou opravu. Dle sdělení vedení SKM UP jediný
oprávněný vstup pracovníka údržby do pokoje ubytovaného je v případě, že ubytovaný student nahlásil
závadu v pokoji do Knihy závad, a tím, přirozeně, návštěvu pracovníka údržby očekává. Z tohoto
pohledu je zbytečné předem ohlašovat příchod pracovníka údržby. Dalším aspektem je závažnost závady
a priorita opravy, přičemž se může stát, že se v plánovaný den pracovník údržby k řešení méně závažné
závady nedostane z titulu naléhavosti jiných závad.
c)

Dotaz, zda jde zkrátit dobu noční obchůzky (v současné době 1 hod.) na koleji.
Dle vyjádření vedoucí koleje SUB 2, Jany Šimkové, a referentky ubytování, Mgr. Hany Kubičkové,
zkrácení doby není možné z toho titulu, že recepční musí kolej obejít celou pěšky (nesmí jezdit
výtahem), kromě toho, má ze zákona nárok na 30 min. přestávku. Dle vyjádření ředitele SKM UP, Mgr.
Juráska, MBA, nelze umožnit studentům využívat vstup přes kolej 17. listopadu a spojovací chodbu
z důvodu rizika poškození zařízení menzy.

d) Dotaz, zda je možné zpřístupnit vstup do kolárny zevnitř koleje ubytovaným studentům
s kolem.
Vyjádření ředitele SKM UP: Vstup do kolárny je umožněn pouze venkovním vchodem z toho důvodu,
že zde docházelo k poškozování dveří a zábradlí na schodech studenty, kteří s kolem procházeli
budovou. Z toho důvodu o znovu zpřístupnění kolárny z vnitřních prostor koleje neuvažujeme.
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e) Požadavek na umístění košů na tříděný odpad do prostor společné kuchyňky.
Vedení SKM UP se touto otázkou bude zabývat. Informovali Mgr. Jurásek, MBA a Ing. Jasný.
Kolej 17. listopadu
a) Zástupkyně koleje se dotázala na průběh odstraňování fleků na stropě v kuchyňkách 3. patra J
strany.
Proběhlo zjištění příčiny zatékání. Závada je odstraňována interní údržbou SKM, oprava bude
dokončena v nejbližším možném termínu.
Kolej J. L. Fischera A
a) Zástupce koleje požádal o zakoupení stolního fotbalu pro ubytované studenty.
Vedení SKM UP sdělilo, že tento požadavek podrobí analýze účelnosti.
b) Zástupce koleje se dotázal, proč není možné v systému iSKAM rezervovat pokoj na příští rok.
Ing. Jasný uvedl, že jak podávání žádostí, tak rezervace stávajícího místa systém iSKAM umožňuje.
Podrobný návod je na stránkách http://www.skm.upol.cz/aktualita/clanek/vyber-pokoje-pro-ubytovaniv-roce-20152016-vyssi-roc/.
c)

Stížnost na opakované dlouhodobé výpadky internetu (2-3x/týden á ½ dne). Jde o 2. patro.
Ing. Jasný vyřeší s KolejNetem. Žádá také, aby výpadky byly hlášeny neprodleně s cílem jejich rychlého
odstranění. Výpadky lze hlásit na mail: kolejnet@upol.cz a v kopii na petr.jasny@upol.cz pro zajištění
monitorování odstraňování závady pracovníky SKM. Případně na číslo telefonické podpory Kolejnetu
733 690 736 nebo servisní číslo CVT.

Kolej J. L. Fischera B
Kolej Neředín I
Kolej Neředín II
Kolej Neředín IV

Kolej Neředín III
a) Zástupce koleje poděkoval za umístění basketbalového koše na hřiště. Koš je hojně využíván.
b) Zástupce koleje poděkoval za dodání piana do hudební místnosti. Také je využíváno nad
očekávání. Ve spolupráci s vedoucí koleje byl vytvořen systém zapůjčování a rezervací s cílem
maximálně vylepšit nabízenou službu pro ubytované studenty.
c)

Zástupce koleje poděkoval vedoucí koleje za spolupráci při rezervaci míst ubytovaných
studentů na N IV stěhujících se příští akademický rok na N II (B, C). Setkání s ubytovanými
studenty z N IV se uskutečnilo 24. 02. 2015 v době 17:00 – 18:30 hod. v prostorách FTK
(zabezpečila vedoucí koleje).
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4.

Rozprava o ceníku dlouhodobého ubytování studentů ubytovaných na kolejích UP

Ředitel SKM UP, Mgr. Leoš Jurásek, MBA, předložil Kolejní radě UP 2 varianty návrhů ceníku
dlouhodobého ubytování studentů na příští akademický rok.
1. varianta počítá s navýšením ceny kolejného o 2 Kč za noc v kategorii dvoulůžkových pokojů
v buňkovém systému z 92Kč/noc na 94Kč/noc (průměrná roční míra inflace roku 2014 je 0,4%;
zdražení by bylo na úrovni 2,17% na cca 1/10 ubytovací kapacity).
2. varianta počítá se zachováním stávajícího ceníku.
Předkládání změny cen dlouhodobého ubytování studentů (kolejného) je plně v gesci ředitele
SKM UP. Ředitel SKM UP, Mgr. Leoš Jurásek, MBA, sdělil, že v případě, že zohlednění inflace z roku
2014 v nejbližším návrhu navýšení cen kolejného nebude činit problém Kolejní radě UP, je ochoten
nepředkládat navýšení ceníku pro následující akademický rok 2015/2016.
Usnesení č. 1 Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 26. března 2015:
KOLEJNÍ RADA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI SOUHLASÍ S TÍM, ABY PŘI NEJBLIŽŠÍ ÚPRAVĚ
CENÍKU SMĚREM NAHORU BYLA ZOHLEDNĚNA PRŮMĚRNÁ ROČNÍ MÍRA INFLACE Z ROKU 2014 (0,4%).

Usnesení č. 1 Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 26. března 2015:
Výsledky hlasování
Usnesení č.

Název usnesení

1

Úprava ceníku a průměrná roční
míra inlface z roku 2014

Počet hlasů

Pro

Proti

Zdržel se

Neplatné
hlasy

10

10

0

0

0

Usnesení bylo přijato Kolejní radou Univerzity Palackého v Olomouci dne 26. 03. 2015.

5.

Informace vedení SKM UP
1.

Pokračování WiFi zasíťování

Další plánovanou kolejí pro instalaci WiFi připojení je kolej J. L. Fischera. Dle současného
harmonogramu by měla instalace proběhnout o prázdninách.

2.

Redukce počtu výtahů na koleji J. L. Fischera

Vedení SKM UP rozhodlo o ukončení provozu 2 výtahů používaných na koleji J. L. Fischera (z
celkového počtu 6 kusů). Všechny výtahy jsou v technicky nevyhovujícím stavu a je nutná jejich
rekonstrukce. Vzhledem k tomu, že samotná rekonstrukce je finančně náročná, vedení SKM UP se
rozhodlo 2 z nich vyřadit. Po rekonstrukci budou k dispozici 2 plně funkční výtahy pro každý blok
koleje.
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6.

Ukončení jednání
V 19:30 hod. bylo jednání KR UP ukončeno. Příští jednání se uskuteční v dubnu ve večerních
hodinách. Termín bude upřesněn v nejbližší době a bude zveřejněn na stránkách Kolejní rady
UP: http://kolejniradaup.zaridi.to/aktuality.html.

Další jednání Kolejní rady UP se uskuteční v dubnu 2015. Termín najdete na http://kolejniradaup.zaridi.to/aktuality.html.
Jednání Kolejní rady UP jsou veřejná.

Zápis z jednání byl pořízen ve spolupráci s členy vedení SKM UP.

PŘIJATÁ USNESENÍ:

Usnesení č. 1 :
Kolejní rada Univerzity Palackého v Olomouci souhlasí s tím, aby při nejbližší úpravě ceníku
směrem nahoru byla zohledněna průměrná roční míra inflace z roku 2014 (0,4%).

Zapsal: Michal Kerestúri
V Olomouci dne: 26. 03. 2015
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