Zápis z jednání
Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci
Datum a čas konání:

20. 10. 2015; 18:00 – 20:30

Místo konání:

studovna koleje Bedřicha Václavka

Přítomni:

KR:

Nela Křupalová, Barbora Kopřivová, Petr Skácelík, Vilém Riedel,
Terezka Šustková, Michael Chrobok, Richard Hekele, Martin Hrubeš,
Jakub Khor, Vladimír Ďurana, Michal Kerestúri, Vlado Balaban

SKM: od 18:30:

Ing. Josef Suchánek, Ing. Petr Jasný,
Jana Šimková, Božena Vondráková

Hosté: Josef Kaštil, místopředseda Akademického senátu UP
Omluveni:

KR:

Martin Hájek, Tomáš Jánský

SKM: -

Program:
1.

Úvodní slovo odstupujícího předsedy Kolejní rady UP pro ak. rok 2014/2015

2.

Volba předsedy a místopředsedy Kolejní rady UP pro ak. rok 2015/2016

3.

Připomínky za jednotlivé koleje

4.

Různé

5.

Ukončení jednání

1.

Úvodní slovo odstupujícího předsedy Kolejní rady UP pro ak. rok 2014/2015

Ustanovující jednání Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci se uskutečnilo v úterý dne 20.
10. 2015 od 18:00 hod. v prostorách studovny koleje Bedřicha Václavka. Předseda Kolejní rady UP pro
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ak. rok 2014/2015 přednesl krátký proslov, v němž přivítal staronové členy i členy nově zvolené.
Přítomné seznámil s výsledky voleb na jednotlivých kolejích tak, jak je obdržel od jednotlivých
volebních komisí dne 8. 10. 2015 po skončení voleb. Konstatoval, že se povedlo zvolit zástupce na 14
ze 14 kolejních objektů, jejich seznam uvádí tabulka 1. Vzhledem k tomu, že Kolejní rada UP je plně
obsazena, nebude vyhlašovat doplňovací volby.
Nové členy také v krátkosti seznámil s prací Kolejní rady UP, připomněl, že každý ubytovaný
klient má právo na to, aby jeho připomínka byla projednána na půdě Kolejní rady UP.

Kolej

Zvolený zástupce KR UP
v ak. roce 2015/2016

17. listopadu

Nela Křupalová

Bedřicha Václavka A

Barbora Kopřivová

Bedřicha Václavka C

Petr Skácelík

Evžena Rošického

Vilém Riedel

Generála Svobody A

Tereza Šustková

Generála Svobody B

Martin Hájek

Chválkovice

Michael Chrobok

J. L. Fischera A

Richard Hekele

J. L. Fischera B

Martin Hrubeš

Neředín I

Jakub Khor

Neředín II

Vladimír Ďurana

Neředín III

Michal Kerestúri

EN programy

Vlado Balaban

Šmeralova

Tomáš Jánský

Tab.1: Výsledky voleb do KR UP pro ak. rok 2015/2016

2.

Volba předsedy a místopředsedy Kolejní rady UP pro ak. rok 2015/2016

Volba předsedy a místopředsedy Kolejní rady UP pro ak. rok 2015/2016 byla tajná. Přítomných
členů Kolejní rady UP bylo 12. Navrženými kandidáty na jednotlivé posty byli:
»

na post předsedy Kolejní rady UP:
1.

»

Michal Kerestúri

na post místopředsedy Kolejní rady UP:
1.

Tereza Šustková

Oba navržení kandidáti s kandidaturou na navržené posty souhlasili. Hlasy všech přítomných
členů Kolejní rady UP (12) byl předsedou Kolejní rady pro ak. rok 2015/2016 zvolen MICHAL
KERESTÚRI. Hlasy všech přítomných členů Kolejní rady UP (12) byla místopředsedkyní Kolejní rady
pro ak. rok 2015/2016 zvolena TEREZA ŠUSTKOVÁ.
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3.

Připomínky za jednotlivé koleje

K jednání Kolejní rady UP se v 18:30 hod. připojili: Ing. Josef Suchánek, ředitel SKM UP, Ing. Petr
Jasný, Jana Šimková a Božena Vondráková.
Předseda Kolejní rady UP přivítal a představil členy vedení SKM UP a zástupce jednotlivých
kolejí, kteří následně dostali slovo.

Kolej Chválkovice
a) Požadavek na větší kus zátěžového koberce před vstupní schody. Současná rohož
nepostačuje. Při dešti a sněžení schody kloužou.
Vyjádření SKM: Návrh je obecně v pořádku, prověříme technickou realizovatelnost na místě samém a
pokud to okolnosti dovolí, realizujeme
b) Požadavek na zabezpečení alespoň 2 ks košů na prádlo na recepci (k zapůjčení proti
kolejnímu průkazu).
Dle názoru SKM UP je koš na prádlo nízkonákladovou položkou a nemůže být pro dlouhodobě
ubytovaného klienta problém jeho zakoupení.
c)

Požadavek ubytovaných na označení budovy koleje.
Ing. Suchánek sdělil, že cílem vedení je označit viditelně a znatelně jednotlivé koleje UP v konsensu
s jednotným vizuálním stylem UP (současné označení koleje papírem nalepeným na dveřích je
nedostatečné). Přirozeně, i tato investiční akce je vázaná na finanční prostředky SKM UP a investiční
priority SKM UP. O potenciálním průběhu této akce bude ředitel informovat.

Kolej Generála Svobody, blok A
a) Zástupkyně koleje se dotázala, zda i studenti ubytovaní na koleji smí využívat nabídku
menzy: snídaně pro hotelové hosty.
Vyjádření ředitele SKM UP: Pokud kapacitně bude místnost určena pro výdej snídaní postačovat,
nevidí v tom problém. Potvrzuji tento závěr, probírali jsme na poradě vědění SKM
b) Zástupkyně koleje informovala o akci Czech it out pro studenty Erasmu. Detailně bude
systém této akce Kolejní rady UP rozpracovaný na listopadovém jednání KR UP.
Ing. Suchánek vyjádřil příjemné překvapení nad touto studentskou aktivitou slečny Šustkové ve smyslu
„ubytovaní ubytovaným“. Přislíbil také plnou podporu při dalších obdobných akcích.

Kolej Generála Svobody, blok B

Kolejní rada Univerzity Palackého v Olomouci
KR-Z-15/10/20-1 | http://kolejniradaup.zaridi.to

pg.3/8

Kolej B. Václavka, blok A
a) Zástupkyně koleje se dotázala na možnost výměny automatu na kávu ve foyer koleje na typ
s možností většího objemu nápojů, tzv. CoffeeToGo (280-300ml). Vzhledem k tomu, že
k obdobné výměně došlo již v Neředíně, prosíme o komunikování této žádosti cestou SKM
UP firmě spravující kávomaty.
b) Zástupkyně koleje vyjádřila spokojenost s úklidovými službami.
c)

Zástupkyně koleje otevřela diskusi na téma „noční party akce na kolejích“.
Podstata problému: Počtem omezená skupina ubytovaných studentů (1-2) pravidelně organizují hlučné
akce v prostorách koleje po 22:00 hod. na konkrétním patře (9.), a tím soustavně narušují noční klid
několikrát týdně. Situace vyvrcholila již tím, že dvě ubytované studentky se ze jmenovaného patra
odstěhovaly.
Závěry diskuse:
KR UP: Kolejní rada UP jednoznačně odmítá myšlenku, že vysokoškolská kolej slouží k nevázanému a
neokázalému nočnímu životu, jež obtěžuje ubytované klienty Univerzity. Hlavní norma B1-11/1
taxativně určuje, k jakým účelům vysokoškolské koleje v majetku Univerzity Palackého slouží. VŠ kolej
jako ubytovací prostory slouží především ke studiu a odpočinku, přičemž ředitel SKM UP a příslušní
vedoucí zaměstnanci SKM UP odpovídají za vytvoření podmínek pro studium a odpočinek. Jakákoli
forma represe (v souladu s ŘVŠK) ubytovaného studenta za nedodržení pravidel ubytování
stanovených Univerzitou ze strany SKM UP nemůže být považovaná postiženým studentem za
nelegitimní krok ze strany ubytovatele.
Vedení SKM UP obecně s názorem KR UP souhlasí, zdůrazňuje potřebu individuálního posouzení
jednotlivých problémových situací.

Kolej B. Václavka, blok C
a) Požadavek na doplnění zboží o jízdenky DPMO na recepci koleje.
Ředitel SKM UP požádal o kvantifikaci zájmu ubytovaných.
b)

Zástupce koleje upozornil na disproporci ve velikostech lednic na jednotlivých buňkách.
Vedoucí koleje, paní Vondráková, informovala o postupné výměně jednotlivých lednic za větší. Prosí
však o trpělivost, nelze zakoupit lednice pro 10 pater najednou.

Kolej E. Rošického
a) Požadavek na zakoupení pár kusů sušáků na prádlo na recepci (k zapůjčení proti kolejnímu
průkazu). Majoritu ubytovaných tvoří studenti FTK.
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Z diskuze nevyplynul jasný závěr. Kolejní rada UP se s vedením SKM UP domluvila na odložení
řešení této připomínky na další jednání Kolejní rady UP. V této době se zástupce koleje spolu
s ubytovanými pokusí najít odpovídající řešení nedostatků sušících ploch prádla.

Kolej Šmeralova

Kolej 17. listopadu
a) Zástupkyně koleje poděkovala za vyřešení problému s teplou vodou ve společném sociálním
zařízení.
b) Na zástupkyni koleje se obrátila klientka SKM UP s dotazem, za co platí 40 Kč při náhradním
otevření pokoje službu konajícím pracovníkem recepce koleje. Zástupkyně koleje klientku
informovala o tom, že výběr poplatků spojených s dlouhodobým ubytováním na kolejích UP
se striktně řídí metodickým pokynem kvestora (Metodický pokyn kvestora UP k výběru
poplatků za ubytování v akademickém roce 2015/2016), tu však zajímal důvod, proč SKM UP
navrhla tento typ poplatku.
Dle vyjádření vedení SKM UP není v zájmu SKM UP tento typ poplatku zrušit, a to, zejména,
z důvodu, že jde o nadstandardní službu, kterou z provozních důvodů nelze poskytovat zdarma,
přičemž samotná výše poplatku působí spíše preventivně, aby nedocházelo ke zneužívání této služby
(náhradní otevření pokoje při ztrátě klíče / zabouchnutí dveří). Ing. Suchánek, ředitel SKM UP, požádal
zástupkyni koleje, aby tlumočila klientce jeho návrh osobního řešení této situace, pokud by šlo o případ
tíživé sociální situace.

Kolej J. L. Fischera A
a) Zástupce koleje požádal o zakoupení stojanů na kola do kolárny.
Vedoucí koleje, paní Vondráková, sdělila, že stojan je z dispozičních důvodů potřebný.
b) Zástupcem koleje byla diskutována možnost rozmístění stojanů na kola v areálu Envelopa.
Kolejní rada UP upozornila na možnost odpovědnosti za škodu ze strany SKM UP.
Ing. Suchánek ubezpečil, že se problematikou a analýzou bude zabývat. Projednáme na dalším jednání
Kolejní rady UP. Dle doplněné informace dne 3.11.2015 ředitelem SKM UP, Ing. Suchánkem,
v případě rozmístění stojanů na kola mimo kolejní budovy je SKM UP zodpovědná za potenciálně
vzniklou škodu na zde odstavených kolech (poškození, krádež). Z tohoto pohledu Kolejní rada UP netrvá
na požadavku rozmístění stojanů mimo kolejní budovy, a je toho názoru, že současná kapacita
nabízených chráněných prostor pro kola ubytovaných klientů SKM UP je postačující. (V případě
potřeby lze kapacitu rozšířit.)
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Kolej J. L. Fischera B
Kolej Neředín I

Kolej Neředín II
a) Stížnost zástupce koleje na kvalitu úklidových služeb.
Otázka úklidu je již léta akcentovaná Kolejní radou UP. Nutno zmínit, že v ak. roce 2014/2015
došlo k výraznému posunu z hlediska reflektování tohoto problému vedením SKM UP
s úspěšnou snaho řešit a vyřešit tento problém. Byli bychom jako Kolejní rada UP rádi, kdyby
tento progresivní trend byl udržen.
Vyjádření SKM UP: Kvalita úklidových služeb není jednorázový problém, ale proces. SKM má zájem o
vysoký standard úklidu. Předpokládáme součinnost studentů a zejména okamžité a konkrétní informace
v případě zjištění nějakého nedostatku. Pouze tak se můžeme v této otázce posunout v kvalitě výš.

b) Dotaz na větší lednice. Kolejní rada UP navrhuje, aby nové větší lednice z N IV byly během
léta přesunuty / vyměněny na bloky NII.
Vedoucí koleje, paní Šimková, sdělila, že větší lednice jsou objednané a žádá, aby se zájemci zapsali do
knih závad. Přirozeně, z finančních důvodů nelze vyměnit všechny lednice najednou.

Kolej Neředín III
a) Zástupce koleje položil dotaz na oplocení hřiště. Kolejní rada UP oplocení nežádala, proto se
zajímá o to, v jakém je to stavu a jaká je k tomu důvodová zpráva. Na jednání bylo domluveno
s ředitelem SKM UP, že požádáme o stanovisko příslušnou městskou část.
Vedení SKM UP zatím věc odložilo a počká na další argumenty zúčastněných stran. Ředitel SKM UP
deklaroval, že pokud v tomto nemá (SKM UP) podporu studentů, nebude akci uspěchávat.

EN programy
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4.

Různé

a) Dotaz na pokračování zabezpečení SafeQ systému tisku na koleji B. Václavka.
Vyjádření SKM UP: V této chvíli platí informace z porady tajemníků fakult o tom, že projekt
centrálního dovybavení tiskárnami padá (řešení Václavek mělo být součástí projektu) a koleje si tuto věc
budou muset řešit samy. Ředitel SKM si bere další pokračování této věci na starost.

b) Dotaz na obsazenost kolejí v měsící říjen 2015 a žádost o informaci o tom, o kolik se ubytovací
kapacity na jednotlivých kolejích UP zmenšily.
Vyjádření SKM UP:Doplní kolega Jasný ve zvláštním mailu
Celkový počet ubytovaných ke dni 20.10.2015 byl 4304 při současné nabízené kapacitě (pro ak. rok
2015/2016) 4604 lůžek (obsazenost 93,48%).

c)

Dotaz na provozní zisk SKM UP za rok 2014.
Vyjádření SKM UP: Provozní zik byl podle výsledovky 9.834.419Kč.

d) Předseda Kolejní rady UP požádal vedení UP, aby byl dodržen rovný přístup ke všem
studentům UP z hlediska přístupu k nastěhování před začátkem výuky v akademickém roce.
V současné době je zapomínáno na studenty LF UP a FZV UP, kteří začínají výuku týden před
ostatními fakultami, ale nemají stejnou možnost nastěhovat se do koleje v neděli před
začátkem výuky v ak. roce.
Ředitel SKM UP přislíbil, že nový příkaz ředitele SKM UP (Organizace ubytovacího řízení pro ak. rok
2016/2017) již bude reflektovat i tento požadavek a že stejný přístup ke všem studentům UP bude
dodržen.

5.

Ukončení jednání
Ve 20:30 hod. bylo jednání Kolejní rady UP ukončeno. Příští jednání se uskuteční v listopadu
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 listopadu 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.
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PŘIJATÁ USNESENÍ:

Usnesení č. 1 :
Předsedou Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2015/2016 byl zvolen
Michal Kerestúri.

Usnesení č. 2 :
Místopředsedkyní Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2015/2016 byla
zvolena Tereza Šustková.

Zapsal: Michal Kerestúri
V Olomouci dne 28. října 2015

M I C HAL

KEREST ÚRI ,

V

. R .

předseda KR UP v ak. roce 2015/2016
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