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

Zápis z jednání
Datum a čas konání:

21. 05. 2015; 18:00 – 20:00

Místo konání:

zasedací místnost vedení SKM UP, Šmeralova 12, Olomouc

Přítomni:

KR:

Barbora Kopřivová, Jakub Dolanský, Marek Janovský,
Martin Pavlík, Terezka Šustková, Richard Hekele,
Michal Kerestúri, Vojtěch Brlík, Martin Hrubeš, Radka Pecinová,

SKM: Mgr. Leoš Jurásek, MBA, Ing. Petr Jasný, Mgr. Hana Kubičková,
Jana Šimková, Božena Vondráková, Olga Zichová
Omluveni:

KR:

Nela Křupalová, Vojtěch Sukač, Vlado Balaban, Vladimír Ďurana

SKM: -

Program:
1.

Otevření jednání Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci

2.

Kontrola a doplnění Zápisu z jednání ze dne 27. 04. 2015

3.

Připomínky za jednotlivé koleje

4.

Různé

5.

Ukončení jednání Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci

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 květnovém zasedání KR UP a otevřel jednání KR UP v prostorách
zasedací místnosti vedení SKM UP koleje Generála Svobody.
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2.

Kontrola a doplnění Zápisu z jednání ze dne 27. 04. 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 27. 04. 2015 (KR-Z-15/04/27-1):
I.

bod 2.I:
Funkční antukové hřiště v areálu koleje Gen. Svobody by mělo být k dispozici k
užívání v dohledné době, nejpozději k začátku ak. roku 2015/2016.

II.

bod 2.II:
Dle informací Mgr. Juráska, MBA, dodavatelé projevili zájem o umístění tiskárny se
systémem SafeQ v areálu kolejí Envelopa a v současné době je v řešení zabezpečení
licence.

III.

bod 3, kolej Gen. Svobody, blok A, ods. b:
Vedení SKM UP prezentovalo konečnou podobu plánu zvýšení zabezpečení kolejí:


mříže na okna v 1. nadzemních patrech kolejí Gen. Svobody a J.L.Fischera,



kamerový systém v areálu kolejí Neředín.

V případě dostatku finančních zdrojů by tato investice měla být realizovaná
v průběhu letních měsíců červenec - srpen 2015.
IV.

bod 3, kolej B. Václavka, blok A, ods. d:
KR UP děkuje za oslovení Městské policie Olomouc v souvislosti s navýšením kontrol
v areálu kolejí Envelopa.

3.

Připomínky za jednotlivé koleje

Kolej Chválkovice
Kolej 17. listopadu
Kolej Generála Svobody, blok A
Kolej Generála Svobody, blok B
Kolej B. Václavka, blok A
Kolej Neředín III
Kolej Neředín IV

Kolej B. Václavka, blok C
a) K zástupci koleje se dostala stížnost na nedostatečnou kvalitu úklidu v 7. patře.
KR UP i vedoucí koleje, paní Vondráková, tímto žádá dotknuté studenty, aby v případě nespokojenosti
se službami SKM UP, neprodleně informovali vedoucí dané koleje nebo ubytovací referentku (kontakty
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zde) osobně, mailem nebo telefonicky. Vedoucí koleje, paní Vondráková, provede na této koleji kontrolu
úklidu.

b) Zástupce koleje požádal o navýšení stavu pečících trub alespoň o 1ks. Současný stav je
takový, že pro blok A i C dané koleje je k dispozici pouze jedna trouba na pečení umístěna na
bloku A. Prosí proto o umístění alespoň 1 ks také na blok C.
Vedoucí koleje, paní Vondráková, slíbila doplnění stavu.

c)

Zástupce koleje požádal o doplnění vybavení posilovny koleje (žebřina, žíněnka) o sadu
medicinbalů.
Vedoucí koleje, paní Vondráková, požádala o konzultaci se studenty mající zájem o dané prostředky (z
důvodu bližší specifikace požadovaného vybavení).

d) Zástupce koleje pochválil novou pracovnici na recepci koleje a uvedl, že její pro klientský
přístup a příjemné vystupování je velice příjemným překvapením pro ubytované studenty.
Vedení KR UP spolu s vedením SKM UP věří, že nové pracovnici tento přístup vydrží co nejdéle.

Kolej E. Rošického
a) Zástupce koleje položil dotaz, zda je efektivní hlásit přítomnost mravenců v ubytovacích
prostorách koleje.
Vedoucí koleje, paní Šimková, sdělila, že je nutné hlásit jakoukoliv přítomnost hmyzu v ubytovacích
prostorách, aby v případě nutnosti proběhla řádná desinsekce prostor. Kromě toho uvedla, že na kolej
pošle insekticidní přípravek (Biolit) k použití studenty v případě potřeby.

b) Zástupce koleje požádal o umístění oznámení do prostor vrátnice koleje o nutnosti odevzdání
klíčů při odstěhování se z koleje v kanceláři ubytovací referentky na koleji Neředín II (U
Letiště 786, Olomouc).
Zabezpečí vedoucí koleje, paní Šimková. Vedoucí koleje také uvedla, že z provozních důvodů (především,
vracení jistot) není možné odubytovat studenty přímo na koleji E. Rošického.

c)

Zástupce koleje požádal vedení SKM UP o aktualizaci informací (o menzách, cenících) na
stránkách skm.upol.cz.
Ing. Jasný požádal o zaslání konkrétních nesrovnalostí mailem na adresu petr.jasny@upol.cz, ty budou
opraveny.
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Kolej Šmeralova
a) Žádost o modernizaci televizní místnosti.

Kolej J. L. Fischera A
a) Zástupce koleje upozornil, že 1 z výtahů má poruchu.
Vedoucí koleje, paní Zichová, požádala o zapsání do Knihy závad.

b) Zástupce koleje sdělil, že od posledního jednání je internet na koleji zatím stabilní. Objevil se
však nový problém, a sice že některé ze stránek, které se předtím načetly bez problému, se teď
nenačtou v žádném z prohlížečů.
Ing. Jasný požádal o zaslání konkrétních stránek. Situaci prověří.

c)

Ředitel SKM UP, Mgr. Jurásek, MBA, informoval členy KR UP, že kolej J. L. Fischera je po koleji Gen.
Svobody další v pořadí wifi zasíťování.

Kolej J. L. Fischera B
a) Zástupce koleje požádal o výměnu ping-pongového stolu.
Vedení SKM UP informovalo o pravidelných opravách tohoto stolu a také o plánu zakoupení nového
betonového ping-pongového stolu do prostor antukového hřiště u vedlejší koleje gen. Svobody.

Kolej Neředín I
a) Zástupkyně koleje upozornila na vypadávání veřejného osvětlení v okolí koleje. Osvětlení je
ve správě TSMO.
Vedoucí koleje, paní Šimková, požádala o hlášení poruch vedoucí nebo referentce ubytování (kontakty
zde), eventuálně recepční koleje v daný okamžik (nahlásí ihned poruchu na dispečink TSMO). Kontakt
na recepci Neředín II je 8824 (v univerzitní síti – telefony na buňkách).
Dále proběhlo jednání s odpovědným pracovníkem TSMO v souvislosti s poruchou na vypínání
veřejného osvětlení. Vypínání bude probíhat v 5:15 hod.
Vedení KR UP zajímá, zda existuje hotline/helpdesk TSMO a zda by problém mohl být řešen
okamžitě.
Vedení SKM UP: „Ano, na recepci je kontaktní telefonní číslo.“

b) Zástupkyně koleje se dotázala, v jakém režimu bude probíhat úklid v letních měsících.
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Vedoucí koleje, paní Šimková, sdělila, že se nic nemění a úklid bude prováděn ve stejném rozsahu.
Opětovně zdůraznila, že v případě nespokojenosti je možné ji kontaktovat jakýmkoliv způsobem –
osobně, mailem, telefonicky (kontakty zde).

Kolej Neředín II
a) Ve světle posledních událostí (porušování nočního klidu, poškozování cizího majetku) se KR
UP dotazuje, zda SKM UP ještě počítá se zavedením kamerového systému do areálu kolejí
Neředín.
Ředitel SKM UP, Mgr. Jurásek, MBA, sdělil, že vedení SKM UP se zavedením kamerového systému
počítá, předloží tuto investici ke schválení panu kvestorovi.

4.

Různé

Předseda KR UP informoval členy vedení SKM UP o zprostředkování následujících informací
členům KR UP:
I.

Porušování nočního klidu na koleji Generála Svobody ze dne 18. 5. 2015 (informovala
vedoucí koleje, paní Zichová)
Paní Zichová na jednání KR UP uvedla, že při porušování nočního klidu na koleji skupinou
studentů došlo ke vzniku škody na majetku SKM UP v hodnotě 9944,- Kč, přičemž studenti již
tuto škodu uhradili a vedení SKM UP zabezpečí výměnu poškozeného okna a výměnu dveří
pokoje.

II.

Žádost o navýšení kontrol Městskou policií Olomouc v areálu kolejí Envelopa
Dne 7. 5. 2015 vedení SKM UP požádalo na základě žádosti KR UP ze dne 27. 4. 2015 o
zvýšení frekvence kontrolní činnosti areálu Envelopa Městskou policii Olomouc.

III.

Nový Metodický pokyn kvestora č.j.: 64/2015
Dne 6. 5. 2015 byl schválen Metodický pokyn kvestora UP k výběru poplatků za ubytování ve
školním roce 2015 / 2016. Již schválený dokument je zveřejněn na webových stránkách SKM
UP (odkaz zde). Předseda KR UP požádal vedení SKM UP o sesouladění všech vnitřních
norem SKM UP s tímto novým metodickým pokynem.
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5.

Ukončení jednání
Ve 20:00 hod. bylo jednání KR UP ukončeno. Předseda Kolejní rady UP poděkoval členům

KR UP a vedení SKM UP za konstruktivní nápady a vstřícný přístup při řešení požadavků členů KR
UP a vyjádřil naději, že ve stejném stylu budou jednání KR UP pokračovat i nadále. Nakonec popřál
členům vedení SKM UP hodně úspěchů v dalším profesním a osobním životě a příjemně strávené
letní měsíce. Ředitel SKM UP

poděkoval všem členům KR UP za vynikající spolupráci, která

historicky na SKM UP nebyla a ani na jiných kolejích v ČR není obvyklá. Závěrem popřál všem
studentům ubytovaným na kolejích hodně úspěchů při zkouškách a příjemné prožití prázdnin.

Zápis a další informace naleznete na http://kolejniradaup.zaridi.to/ nebo na http://skm.upol.cz
Jednání Kolejní rady UP jsou veřejná.

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

Zapsal: Michal Kerestúri
V Olomouci dne: 24. 05. 2015
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