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

02. 03. 2016; 18:30 – 20:30

Místo konání:

Šmeralova 12, Olomouc, zasedací místnost vedení SKM UP

Přítomni:

KR:

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

SKM: Ing. Josef Suchánek, Jana Šimková, Božena Vondráková, Olga Zichová
Hosté: Bc. Josef Kaštil, místopředseda Akademického senátu UP
Omluveni:

KR:

Nela Křupalová, Vilém Riedel, Martin Hájek

SKM: -

Program:
1.

Otevření jednání

2.

Připomínky za jednotlivé koleje

3.

Informace o proběhlé akci KR UP Czech It Out v LS 2015/2016

4.

Různé

5.

Ukončení jednání

1.

Otevření jednání

Předseda KR UP přivítal přítomné členy vedení SKM UP a členy KR UP. V úvodu požádal o
reflexi zvoleného termínu jednání KR UP pro letní semestr 2015/2016. Po domluvě s vedoucími
pracovníky SKM UP nabídla KR UP časově výhodnější termín pro jednání (úterý nebo čtvrtek od
17:00 hod.). Dle domluvy byl stanoven nový termín pro jednání KR UP v LS 2015/2016 na úterý 17:00.
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2.

Připomínky za jednotlivé koleje

Kolej 17. listopadu
Zástupkyně se z důvodu pracovních povinností z jednání omluvila, přičemž předem zaslala
připomínky za kolej 17. listopadu. K vypořádání došlo na jednání KR UP.
a) Častá kazivost rychlovarných konvic na vodu, nejednotnost v typech a kvalitě konvic na
patrech.
Dle vyjádření vedoucí koleje, paní Vondrákové, jsou všechny konvice funkční, ale přece dojde k výměně
konvice na 5. patře ke spokojenosti klientů. Upozornila na skutečnost, že již i nově zakupované konvice
mají instalovanou tepelnou pojistku proti přehřátí, přičemž ta po vychladnutí / promytí studenou
vodou umožní další používání konvice.
b) Požadavek na doplnění vybavení společných sprch o poličku na šampóny.
Vedoucí koleje, paní Vondrákové, slíbila, že k doplnění dojde. Doplnila, že na severní straně již prostor
na odkládání šamponů/gelů/mýdla je k dispozici, na jižní bude zařízení doplněno.

Kolej E. Rošického
Zástupce koleje se z důvodu studijních povinností z jednání omluvil, přičemž předem zaslal
připomínky za kolej E. Rošického. K vypořádání došlo částečně již před jednáním KR UP.
a) Dotaz na (ne)funkčnost sporáku v 1. patře koleje. (VYPOŘÁDÁNO PŘED JEDNÁNÍM)
Vedoucí koleje, paní Šimková, sdělila, že sporák na 1. patře by měl být mimo jedné plotýnky v provozu.
Došlo k zatečení oleje a 3 plotýnky se musely vyměnit a čtvrtá se doobjednávala, měla by být
instalovaná do konce týdne (04. 03. 2016).
b) Stížnost na neproběhlý úklid v 6. patře (poslední 2 týdny ani jednou). (VYPOŘÁDÁNO PŘED
JEDNÁNÍM)

Vedoucí koleje, paní Šimková, sdělila, že úklid proběhl ve dnech: 10.2.2016, 17.2.2016, 22.2.2016.
Připouští, že v těchto dnech prováděli úklid zaměstnanci z jiné koleje (důvodem byla nepřítomnost
kmenového zaměstnance dané koleje), a tedy subjektivně mohl být úklid subjektivně vnímán jinak, ale
garantuje, že úklid byl v standardním rozsahu zabezpečen. Vedoucí koleje také doplnila, že v případě
nespokojenosti s úklidem, prosí ubytované klienty, aby ji neprodleně informovali (mail, mobil) –
kontakty jsou k dispozici zde.
Kolejní rada UP tímto považuje stížnost za nedůvodnou.
c)

Stížnost studentky na neodstranění nahlášené závady (ucpané odtoky) a prodlevu
v odstraňování závad (výměna sprchové hadice). (VYPOŘÁDÁNO PŘED JEDNÁNÍM)
Předseda KR UP požádal vedoucí koleje o kontrolu systému, zda a kdy závada byla do systému vložena
a odstraněna. Vedoucí koleje, paní Šimková, KR UP sdělila, že závada do knihy závad byla zapsaná
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23.2.2016, závada odstraněna 26.2.2016 (výměna poškozené hadice). Zmiňované odpady v koupelnách
byly vyčištěny dne 24.2.2016 (konfirmováno i dalšími zaměstnanci). Vedoucí koleje znova zopakovala,
že v případě nespokojenosti s odstraněním závad, je nutné ji kontaktovat, aby mohlo dojít k nápravě.
Kontakty jsou k dispozici zde.
Kolejní rada UP tímto považuje stížnost za nedůvodnou.

Kolej Chválkovice
a) Zástupce poděkoval za splnění požadavků z minulých jednání KR UP.
b) Dotaz na možnost zabezpečení lavičky před kolejí proti dešti (směřován na to, zda lze lavičku
více zasunout, event., zda je přístřešek technicky v pořádku).
Vedoucí koleje, paní Zichová, doplnila elektronickou formou informaci o lavičce ,a sice, že lavička je
kompletně zasunuta, v případě deště provedou zaměstnanci kontrolu přístřešku, zda náhodou nezatéká.
c)

Požadavek ubytovaných na doplnění sportovního náčiní (2 nové pingpongové pálky,
fotbalový a basketbalový míč).
Vedoucí koleje, paní Zichová, sdělila, že by se zakoupením náčiní neměl být problém.

Kolej Generála Svobody, blok A
a) Zástupkyně koleje se dotázala, zda zamčená studovna je přístupná studentům po předložení
kolejního průkazu na recepci.
Vyjádření vedoucí koleje, paní Zichové: Klíč od studovny je k dispozici na recepci proti kolejce.
K uzamykání studovny došlo z důvodu eliminace využívání studovny jako společenské místnosti.

Kolej Generála Svobody, blok B

Kolej Šmeralova

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. Dle jejich slov došlo
k výraznému zlepšení, čehož si ubytovaní velice váží.
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Kolej B. Václavka, blok C
a) Dotaz na doplnění zboží o jízdenky DPMO na recepci koleje – informace, jak se situace
vyvíjí.
Ředitel SKM UP informoval o jednání s DPMO, kdy DPMO byl ochoten kolejím poskytnout automat
na jízdenky, přičemž náklady na výrobu a servis automatu by musela snášet SKM UP, což je z hlediska
SKM UP nepřijatelné (vysoké náklady). Ing. Suchánek také ale doplnil, že hledá jiné cesty, jak tuto
službu ubytovaným na koleje přiblížit.
b)

Dotaz na vyčištění odvětrání (ventilátory) v koupelnách (zaneseny prachem).
Vedení SKM UP zabezpečí vyčištění.

c)

Zástupce koleje vyjádřil spokojenost s úklidovými službami. Dle jeho slov došlo k výraznému
zlepšení, čehož si ubytovaní velice váží.

Kolej J. L. Fischera A
a) Zástupce koleje požádal o doplnění čisticího prostředku na sklokeramické varné desky.
Vedoucí koleje, paní Zichová, sdělila, že úklid zde probíhá zaměstnancem SKM UP denně, ale když je
tak enormní zájem studentů podílet se na úklidu, prostředky k dispozici budou.

Kolej J. L. Fischera B
a) Zástupce požádal také o výměnu pingpongových pálek.
Vedení koleje zabezpečí.
b)

Vedení SKM UP požádalo zástupce koleje, aby apeloval na ubytované studenty, aby dbali na čisté a
kulturní prostředí kolem sebe a v okolí koleje. Vedení SKM UP také informovalo, že se množí případy
zneužití hasičských hydrantů a přemísťování hasičských přístrojů.
Dle doplnění Ing. Musilem, technikem BOZP a PO, lze za prokázané poškození poškození, zneužití
nebo jiným způsobem znemožnění použití věcných prostředků požární ochrany nebo požárně
bezpečnostních zařízení udělit pokutu do 25 000 Kč (zákon 133/1985 Sb., § 78, odst. 1, 2).

Kolej Neředín I
a) Požadavek na doplnění pohovky do společenské místnosti.
Vedení koleje sdělila, že pohovka je k dispozici, je nutné ji však převézt z Envelopy na Neředín.
b) Stížnosti na výměnu sprchových hlavic v budově NI
V průběhu ledna došlo k výměně sprchových hlavic ve sprchách koleje Neředín NI s cílem
modernizace a ekonomizace provozu. Objevily se tvrzení, že se snížil komfort sprchování, že
tlak vody ve 4. patře budovy je nízký, a že se zvýšila hlučnost sprch.
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Na základě stížnosti byl předseda KR UP s vedoucí koleje na kontrole stavu. Zkrácená verze zjištění
z fungování sprch: „Voda ve sprchách po výměně hadic teče, ve 4. patře je tlak vody dostatečný. Během
kontroly jsme potkali i ubytované, podepsané pod peticí, přičemž jsme se ptali, zda v něčem spatřují
problém a zda současný stav považují za vyhovující. Všechny odpovědi směřovaly pouze k tomu, že je to
změna a že nikdo nepochopil, proč k této změně došlo, ale že "asi ten současný stav není problém".“ Po
těchto stížnostech byli ubytovaní klienti informovaní formou mailu o proběhlé výměně hlavic a také o
jejich důvodech. Na základě reakcí na tento informační mail lze usuzovat, že ubytovaní pochopili
důvody vedoucí k ekonomizaci provozu sprch (výměna hlavic).
Vyjádření ředitele SKM UP:
Úspora vody hraje v tomto opatření zásadní roli – trend šetření vodou nemůžeme ignorovat (stejně jako
např. nemůžeme ignorovat separování odpadu) a kromě toho je zde samozřejmě i ekonomika – voda je
naším nejdražším médiem. Voda se zdražuje neustále a v případě významného skokového zdražení bude
lepší být na to připraven a neuplatňovat toto zdražení do výše kolejného. Při nasazování opatření do
testu jsme brali v potaz i uživatelský komfort. Sami jsme před spuštěním testovali, protože tímto
opatřením rozhodně nechceme nikoho poškozovat. Prosím, abychom nechali dojet testovací provoz (do
konce 05/2016), a poté vyhodnotili všechny aspekty.

Kolej Neředín II
a) Žádost na doplnění zařízení posilovny. (rozebráno v části Různé)
b) Stížnost na hluk na bloku C.
Vedoucí koleje, paní Šimková, sdělila, že předmětný student již byl řešen. Ředitel SKM UP požádal, aby
v případě nesnesitelného rušení nočního klidu byla informovaná recepční nebo vedoucí koleje.

Kolej Neředín III

EN programy
a) Prosba o zřízení venkovní posilovny.
Ředitel SKM UP sdělil, že jde o zajímavou myšlenku. Budeme jednat dál.

3.

Informace o proběhlé akci KR UP Czech It Out v LS 2015/2016
Ve dnech 01. 03. 2016 (od 18:00 hod.) a 07. 03. 2016 (od 16:00 hod.) proběhly 2
seznamovací akce Kolejní rady UP (s účastníky výměnného programu Erasmus a dalších
mobilit) pod názvem Czech It Out, jejichž cílem je seznámit studenty těchto mobilit ubytované
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na kolejích UP s nabídkou služeb, zázemí a pomoci v případě potřeby. Akce jsou koncipované
jako studentské aktivity pro jiné studenty.
Inovací v letošním akademickém roce je vytvoření webového rozhraní pro studenty
zahraničních mobilit, v němž najdou veškeré důležité informace pro život v podmínkách
olomouckých universitních kolejí přehledně, jasně a stručně na
jednom místě.
Stránky

jsou

přístupné

na

adrese

http://kolejniradaup.wix.com/erasmus a také pomocí QR kódu.
Kolejní rada UP by ráda poděkovala vedení SKM UP za
kladný přístup a podporu akce CzechItOut.
Obr.1 QR kód nových stránek

4.

Různé

a) Dotaz na pokračování zabezpečení SafeQ systému tisku na koleji B. Václavka.
Vyjádření SKM UP: Dodávka multifunkční síťové tiskárny na kolej BV je součástí většího projektu na
tato zařízení do celé struktury UP, který má na starost Knihovna UP. Tím pádem musíme respektovat
veškeré časování tohoto velkého projektu. V této chvíli je vypsáno výběrové řízení v rámci řešení
nadlimitní zakázky. Podle posledních informací je otevírání obálek nabídkového řízení naplánováno na
18.4. a pokud vše půjde hladce, realizace dodávky tiskáren by měla proběhnout do konce května 2016.
Chápeme, že toto časování není pro studenty příliš komfortní, bohužel s tím ale takto musíme všichni
počítat.
b) Ředitel SKM UP, Ing. Suchánek, informoval o plánovaném zakoupení venkovních šachů.
Lokalizace bude předmětem domluvy.
c)

Ředitel SKM UP také informoval o plánovaném projektu mapování uměleckých děl v areálu
Envelopa. Na projektu již participují kolegové studenti z uměleckého spolku UP StuArt.
Výsledky této práce použijeme při další propagaci kolejí a UP obecně.

d) Posilovna NEŘEDÍN
Ředitel SKM UP znova zopakoval záměr podpořit vybavení nové posilovny v Neředíně, ve
spolupráci s KR UP byl připraven návrh provozního řádu a systému kontrol jeho dodržování,
v současné době již KR UP má k dispozici prvotní nabídku vybavení.
e) Problém s automaty na instantní kávu od firmy Dallmayr.
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V poslední době došlo k neúměrnému zdražení produktů Dallmayr z nápojových automatů
umístěných v prostorách kolejí. Ještě více zarážející je fakt, že neúměrné zdražení není ve
všech automatech stejné. Na koleji gen. Svobody stojí v současné době Mléčná káva (hnědý
plastový kelímek) 14 Kč (po zdražení), v Neředíně ten samý nápoj 20 Kč (po zdražení
z původních 8 Kč). Za ještě větší drzost ze strany firmy Dallmayr považujeme pofiderní
„konverzní“ kurzy, kdy na koleji gen. Svobody dostanete za 1 vhozené euro kredit 25 Kč (KK
1€ = 25 Kč), zatímco v Neředíně dostanete za 1 vhozené euro pouhých 20 Kč (KK 1€ = 20 Kč).
A to vše při současném kurzu ČNB 1€ = 27,055 CZK (ze dne 03.03.2016). Prosíme vedení SKM
UP o řešení tohoto nevyhovujícího stavu.
Vyjádření SKM UP: Děkujeme KR za upozornění, o problému zdražení jsme nevěděli. Následně po
KR jsme si popsaný stav ověřili a potvrdili. Ze smlouvy s Dallmayrem vyplývá, že má být SKM UP
v případě plánovaného zdražení o tomto informována. Domníváme se, že ke splnění této povinnosti
nedošlo a proto jsme poslali na dané téma na Dallmayr dotaz. V této chvíli (po 3 pracovních dnech)
zatím bez odezvy. Budeme dále řešit.

5.

Ukončení jednání
Ve 20:30 hod. bylo jednání Kolejní rady UP ukončeno. Příští jednání se uskuteční v úterý 22.
března 2016 od 17:00 hod. v zasedací místnosti vedení SKM UP na koleji gen. Svobody.
Další jednání Kolejní rady UP se uskuteční 22.3.2016 v 17:00 hod. Další informace naleznete na
http://kolejniradaup.zaridi.to/. Jednání Kolejní rady UP jsou veřejná.

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

Zapsal: Michal Kerestúri
V Olomouci dne 3. března 2016

M I C HAL

KEREST ÚRI ,

V

. R .

předseda KR UP v ak. roce 2015/2016
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