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

18. 02. 2020; 16:30 – 17:30

Místo konání:

Šmeralova 12, Olomouc, zasedací místnost vedení SKM UP

Přítomni:

KR:

Charlotte Kaňkovská, Andrea Kopečná,
Natálie Říhová,
Dominik Bilanský, Matěj Cetkovský, Jan Chmil,
Dominick Ivan, Jan Kocur, Lukáš Mada.

SKM:

Jana Šimková, Božena Vondráková,
Lenka Kučová, Ing. Radek Koněvalík,
Ing. Petr Jasný

Hosté:
Omluveni:

KR:

Katarína Rybárová

Program:
1. Otevření jednání
2. Připomínky za jednotlivé koleje
3. Různé
4. Ukončení jednání
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1) Otevření jednání
Předseda Kolejní rady UP přivítal přítomné členy Kolejní rady UP a zaměstnance SKM UP
na prvním jednání Kolejní rady UP v kalendářním roce 2020 a otevřel jednání. Informoval
přítomné, že některé připomínky za jednotlivé koleje byly zaslány zaměstnancům SKM UP
před jednáním.
Na začátek jednání informoval přítomné o ukončení mandátu dvou členů Kolejní rady.
Jedná se Jakuba Revaje (Kolej J. L. Fischera B), který vycestoval na zahraniční studijní pobyt
v programu Erasmus a kolegyni Filoménu Ághovou, která ukončila pobyt na kolejích
z osobních důvodů.
Rovněž také připomněl probíhající Průzkum spokojenosti, jehož vyhodnocení bude
podřízeno celé následující březnové jednání.
Nakonec přivítal novou vedoucí kolejí SU.2 paní Lenku Kučovou a ve zkratce jí seznámil
s běžným průběhem jednání Kolejní rady UP se zaměstnanci SKM UP.
2) Připomínky za jednotlivé koleje
Kolej 17. listopadu (Zastupuje Dominik Bilanský)
a) Dotaz ohledně praček
Dominik Bilanský: Asi před měsícem jsem byl dotázán jedním kolegou, zda-li by
bylo možné nějak prodloužit dobu praní z aktuálních tří hodin. Kolega tvrdí, že
mu to vychází velmi těsně, když jeden prací program trvá 1,5 hodiny.
Božena Vondráková: Nejdelší prací program má 2,5 hodiny. V takovém případě
se nepočítá s tím, že by se za vymezenou výpůjční dobu pračky stihly 2 prací
cykly. Dobu nejkratšího pracího cyklu z hlavy neznám, ale všechny časy (délky)
pracích programů jsou pověšeny na pračkách. Pokud dotyčný nepere na ten
úplně nejdelší program, tak se do těch tří hodin musí s klasickým přemáchnutím
vejít.
Ing. Jasný: Ano, pokud bude někdo prát na ten program trvající 1,5 hodiny, tak
stihne vyprat jen jednu pračku. Pokud jich chce někdo stihnout více, musí
samozřejmě volit kratší programy.
b) Rekonstrukce koleje
Ing. Koněvalík: Do měsíce bychom snad měli znát rozsah rekonstrukce koleje
17. listopadu, kdy tento bude opravdu velmi významný a bude mít vliv na chod
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celé koleje. Přestože už máme představu, jak celá rekonstrukce chod koleje
ovlivní, ještě však stále jednáme s projektanty a až bude vše odsouhlasené,
postoupíme vám další informace.
Již teď víme, že rozsah prací je tak značný, že není šance, aby se to stihlo o
prázdninách. Předpokládaný začátek prací je přelom ledna a února příštího
roku a měly by být skončeny okolo srpna, září. Vše tedy bude trvat víc, jak půl
roku.
c) Problémy s WiFi
Ing. Jasný: Byl jsem před nedávnem upozorněn obyvatelkami pokoje č. 520 na
slabou a stále vypadávající WiFi, kdy jim připojení vydrží prý maximálně 5 minut.
Vše jsem byl prošetřit na místě a problém jsem neshledal. Několikrát jsem překročil
jimi zmiňovanou maximální dobu připojení a neshledal jsem závadu. Nevím tím
pádem jak a co vlastně je třeba vyřešit. Máte třeba nějaký podobný podnět od
někoho jiného?
Dominik Bilanský: Žádné takové informace nemám, ale zkusím se zeptat ještě na
vedlejších pokojích, jestli nemají obdobný problém.
Kolej Bedřicha Václavka (Zastupuje Katarína Rybárová)
Kolej E. Rošického
Kolej Generála Svobody A (Zastupuje Jan Chmil)
a) Hoteloví hosté
Jan Chmil: Na minulém jednání jsem mluvil o problémech s hotelovými hosty,
kteří rušili ubytované studenty. Mohu s radostí konstatovat, že jsem za poslední
dobu nezaznamenal žádné další stížnosti. Takže se teď celá situace jeví
v pořádku.
b) Chvála na personál úklidu
Jan Chmil: Rád bych také pochválil paní uklízečku za její práci.
c) Špinavé plechy
Jan Chmil: Také jsem zmiňoval, že mnoho studentů vrací vypůjčené plechy na
recepci špinavé, mastné. Také tady došlo ke zlepšení a plechy se vrací více méně
čisté.
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Kolej Generála Svobody B (Zastupuje Dominick Ivan)
Kolej Chválkovice (Zastupuje Natálie Říhová)
a) Poděkování za osvětlení
Natálie Říhová: Ráda bych poděkovala panu Ing. Koněvalíkovi za instalaci
osvětlení prostoru popelnic v zadní části koleje. Je to sice již starší záležitost,
ještě z prosince minulého kalendářního roku. Jsem však jeho řešením velmi
nadšená, kdy toto předčilo má očekávání, a proto jsem mu chtěla poděkovat i
touto cestou.
b) Teplota na kolejích
Natálie Říhová: Dále bych chtěla vyřešit problém s topením na naší koleji, o
které jsem si psala s panem Koněvalíkem i paní vedoucí. Od mých kolegů mi
přišlo nemálo podnětů, kdy si stěžují na nedostatečnou teplotu na koleji. Topení
samo o sobě topí, ale jeho výkon není odpovídající. Ve chvíli, kdy je nastavené
na stupeň 5 jeho teplota tomu neodpovídá. V loňském roce nebylo možné na
topení skoro udržet ruku, pokud bylo nastavené na 5, až tak moc hřálo. Letos se
zdá jeho výkon opravdu nižší.
Včera se mi jedna kolegyně dokonce zmínila, že jí bývá občas v noci taková zima,
že spí i pod spacákem. To topení prostě není schopné pokoj přes den vyhřát
natolik, aby v něm bylo i večer „příjemně“.
Byla jsem se také podívat na topení ve studovnách nebo v kuchyních. Kupříkladu
ve studovnách je na 5, ale je vlažné.
Ing. Koněvalík: Bylo by zřejmě nejlepší, aby to nebylo je o pocitu „je mi
teplo/zima“ udělat nějaké měření. To můžete provézt buď Vy, nebo já, abychom
získali nějaké relevantní údaje v určitém časovém horizontu.
Můžeme pořídit nějaký dynamický zapisovací teploměr, který by sám zapisoval
teplotu, společně vybrat nějaká referenční místa, kde změříme teplotu a z těchto
dat pak budeme vycházet. Měření bych chtěl provést, co nejdříve.
Jde také o to, že na všech kolejích topíme stejně, kdy v noci je nastaven jistý
noční pokles, který trvá do cca 5:30 ráno, který může celkovou teplotu také
ovlivnit.
Pamatuji si, že asi před dvěma lety byl ve Chválkovicích student, který si zase
stěžoval na až příliš velké teplo. Takže každý to prostě vnímá jinak.
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Natálie Říhová: Ano, to byl kolega Brychta z loňského roku, ale ten si stěžoval
úplně na vše, takže bych jeho podněty zpětně nebrala, jako úplně relevantní.
S Vámi navrhovaným řešením umístění teploměru souhlasím, kdy jeho umístění
můžeme vybrat po vzájemné dohodě.
c) Nedostatečné pračky
Natálie Říhová: Na koleji máme pro studenty k dispozici dvě pračky, jednu
novější s displejem, druhou starší. Právě druhá zmiňovaná se před časem
pokazila. Musím zmínit, že byla více poruchová již od začátku, kolikrát nešla ani
pořádně zapnout, jedné kolegyni dokonce ani nevyprala (v oblečení jí zůstaly
zbytky pracího prášku).
Jak jsem říkala, pračka byla v posledním týdnu mimo provoz a já bych tímto
ráda poprosila o pračku novou.
Lenka Kučová: Minulý týden jsme na kolej poslali pana opraváře, pračka by už
měla být v pořádku a fungovat.
Natálie Říhová: Děkuji, podívám se na to.
Ing. Koněvalík: Když kupujeme novou pračku, musí tato splňovat určité námi
nastavené parametry. Neovlivníme tedy úplně, jakou značku pračky koupíme.
Pořizujeme ty, které vyhovují našim parametrům a jsou cenově dostupné.
d) Stavební práce v prostoru vstupu koleje
Ing. Koněvalík: Ještě jedna záležitost. Bohužel bude ČEZ v dohledné době
natahovat kabely v prostoru nově vydlážděného vstupu na kolej. Tato záležitost
netěší ani nás, ještě ani přesně nevíme, kdy k tomu dojde, ale o všem vás budeme
informovat. ČEZu jsme dali jisté podmínky, za kterých mohou pracovat
(doufáme, že se splní), aby chod koleje byl co nejméně ovlivněn. Nemůžeme jim
však v jejich činnosti zabránit úplně mají v našem areálu vedené kabely,
ochranné pásmo a my jim nemůžeme zakázat, aby tam operovali. Tak jen abyste
věděli, co se v dohledné době chystá.
Kolej J. L. Fischera (Zastupuje Andrea Kopečná)
a) Pochvala personálu úklidu: Chtěla bych pochválit paní uklízečku z J.L.F. A. Přišel
mi podnět od kolegyň, které měly nějaký problém a paní uklízečka jim ho pomohla
okamžitě vyřešit, tak jí touto cestou chtěly pochválit a poděkovat.
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Kolej Neředín I (Zastupuje Lukáš Mada)
a) Poděkování za knihu závad
Lukáš Mada: Chtěl bych poděkovat za elektronickou formu knihy závad. Již
několikrát jsem ji sám použil a je to opravdu velmi dobré.
b) Problém s penisem
Lukáš Mada: Ve studovně na N1 je problém s opravdu nadměrně velkým penisem.
Někdo ho tam vyryl do zdi a od té doby se tam opravdu nedá studovat.
Chtěl bych poprosit, jestli by se nedal něčím zakrýt, třeba plakátem nebo obrazem.
Nebo nějak zatřít, aby nerušil a nerozptyloval při studiu.
c) Problémy s bezohledným praním, vytíženými pračkami a studovnami
Lukáš Mada: Je známo, že na N1 jsou pračky zdarma, čili je jasné, že k nám chodí
prát i jiní studenti, než jen ti ubytovaní na našem bloku. To by v principu až tak
nevadilo, ale začalo to vadit v tom, že k nám začali chodit prát i zahraniční studenti
(a tuto informaci mám z vícero zdrojů). Tito se třeba nerozpakují vytáhnout tomu,
kdo zrovna pere, prádlo z pračky a dát si tam svoje.
Máme jednu pračku na patro, která je navíc na straně FTK, takže hodně sportovců,
kteří stále perou. Pračka je tak prakticky neustále zabraná a když se k tomu přidají
ještě tito nepřizpůsobiví kolegové, není to příjemná situace.
S tímto se pojí i problém často obsazené studovny jinými studenty než těmi
ubytovanými na N1. Řešení vidím v tom, nevydávat těmto klíče od studovny. Pomocí
nálepky na zadní straně ISICu si vždy může paní vrátná ověřit, jestli daný student
je nebo není z N1. Neředín disponuje mnoha studovnami, ale je fakt, že jsou často
zabrány zahraničními studenty, kteří tam ale ve velké většině případů nestudují.
Jana Šimková: Ano jistě, toto je rozhodně problém, ale nevím, jestli se nám ho
podaří nějak úplně vyřešit. Zabránit nějak cizím studentům, aby „neokupovali“
studovny, které jsou opravdu určeny hlavně ke studiu.
Lukáš Mada: Ano, to chápu a rozumím tomu. Problém s bezohledným praním bych
však vyřešit chtěl, takhle to nejde. Nevadí mi, že tam někdo pere, člověk prostě
počká, ale aby někdo někomu jinému vytáhl prádlo z pračky po čas praní, to prostě
nejde.
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Matěj Cetkovský: Napadá mě ještě řešení, které by ale bylo zásahem do klíčového
hospodářství, aby byly kuchyně, kde jsou umístěny pračky, byly na samostatný klíč,
aby se k nim dostal opravdu jen ten, kdo na N1 bydlí.
Jana Šimková: To by asi šlo, aktuálně se k tomuto používá ten samý klíč, jaký
používají studenti ke vstupu, plus mají ještě další dva k pokoji. Můžu se zeptat ve
výrobně klíčů, jestli by se s tím dalo něco dělat, ale vidím problém v tom, aby pak
studenti neměli až zbytečně moc klíčů.
Ing. Jasný: Před časem jsme se byli podívat na jedněch kolejích, kde mají vstup na
ISIC. Díky tomu máte přehled, kdo vám kdy prošel tím vstupem, dá se tím mnoho
věcí regulovat, pomocí ISKAMu. Kdy by se do toho dalo zahrnout třeba i fitko.
Chtěli jsme vytipovat kolej, kde by se tento systém vstupů a kontroly vyzkoušel.
V loni byly v návrhu Chválkovice, které mi ale nepřijdou jako úplně nejlepší pro
tuto zkoušku, takže bychom to eventuelně mohli zkusit na N1.
Nutno dodat, že studenti jsou v tomto mnohdy sami proti sobě. Kupříkladu si
počkají před kolejí a dostanou se do budovy s někým, kdo zrovna vchází. Pak už se
dostanou prakticky kamkoliv. A není to jen záležitost Neředína, vidím to třeba i na
17. listopadu, kdy si tudy studenti zkracují cestu do menzy.
Lukáš Mada: Asi by nešlo udělat i praní, resp. pračku na ISIC? Třeba stejně, jako
kopírka.
Ing. Jasný: Tohle bohužel zařídit neumíme.
Lukáš Mada: Můžeme se tedy domluvit, že se pokusíme zařídit, aby studovna a
společenská místnost na N1 byla pouze pro tam ubytované?
Jana Šimková: Společenskou místnost pokrýt nedokážeme. Ještě pouvažujeme, jak
tento problém řešit. Mohli bychom pouvažovat o úpravě stávajícího systému klíčů,
přidání dalšího klíče nebo takovou úpravou, aby do dveří kuchyněk pasovaly klíče
od pokojů, které mají opravdu jen ubytovaní studenti na N1.
d) Stížnosti na první patro
Lukáš Mada: Chci se zeptat, jestli registrujete nějaké stížnosti v souvislosti s prvním
patrem, konkrétně s klučičí částí. Já tam takřka neustále slyším nějaké negativní
podněty.
Jejich rušivé a hlučné chování je někdy opravdu přes čáru.
Jana Šimková: I od paní uklízečky registruji tento podnět, hlavně na jejich chování
v kuchyňkách. Vím o tom.
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e) Stížnost na úklid
Lukáš Mada: Zaznamenal jsem zhoršenou kvalitu úklidu, kdy k této evidentně došlo
absencí naší stálé paní uklízečky. Bylo to patrné i ze záznamového archu, kde se
nikdo dlouho nepodepsal, a i úklid byl mírně liknavý.
Jana Šimková: Ano, paní uklízečka byla nemocná a byl za ní záskok. To samozřejmě
neomlouvá zhoršenou kvalitu úklidu. Teď, po návratu paní uklízečky, by už ale vše
mělo být v pořádku.

Kolej Neředín II (Zastupuje Charlotte Kaňkovská)
a) Šikanózní chování ve vchodě E (prezentuje Matěj Cetkovský)
Matěj Cetkovský: Na předchozím jednání jsme probírali řekněme mírně
šikanózní chovaní obyvatel jedné buňky. Tedy kouření, hlasitá hudba dlouho do
noci, pokoj pro dva se stal pokojem pro osm atp. Bylo mi řečeno, že došlo
k nějaké pozitivnější diskusi s hříšníky po intervenci s paní vedoucí. Můžu se
zeptat, jak se situace vyvinula dále?
Jana Šimková: Všichni obyvatelé ze zmíněného pokoje byli e-mailem upozorněni
na své nepřípustné chování a podle toho, co vím, už došlo k vzájemné omluvě
mezi oběma stranami. Situace už by tedy měla být klidnější.
Kolej Neředín III (Zastupuje Matěj Cetkovský)
a) Vitríny ve vchodech (Fotografie v příloze č. 1)
Matěj Cetkovský: Prakticky od nastoupení na koleje Neředín vchod C jsem si
všiml jednoho jevu, a sice že naše nástěnka dostává skutečně zabrat. Tím myslím,
že jsou vyvěšené informace trhány na kousky jsou z nich dělány zarážky do
klíčových dírek. Je to „fenomén“, na který jsem upozorňoval již dříve, ale bylo
mi řečeno, že po technické stránce není možné dveře upravit tak, aby se toto
nedělo. Nicméně toto se děje výhradně v našem vchodě. Dá se říct, že většinu
času jsou oboje vchodové dveře do našeho vchodu otevřené. Tudíž se k nám
může dostat kdokoliv. Když jsem roznášel letáky ve vchodech kampusu Neředín,
tak jsem nafotil porovnání vchodů na N3 a vidíme, že se vlastně klienti z céčka
nemohou nic dozvědět, protože veškeré informace jsou roztrhané. Ať už se jedná
o novou elektronickou knihu závad, informace ohledně placení za odpady a třeba
i informace o coronaviru. I když je mi jasné, že si papíry donesou sami, tak bych
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rád, aby alespoň zůstaly veškeré důležité informace tam kde mají zůstat. Proto
pro svůj vchod požaduji nějakou uzamykatelnou „nezničitelnou“ vitrínu, aby
tam důležité informace zůstaly.
Jana Šimková: Naši údržbáři mají za úkol ty papírové zarážky ze dveří
odstraňovat. Ale asi se to prostě nedá pokrýt všechno.
Ing. Koněvalík: Můžeme tam instalovat nějaký klap rám, kupříkladu.
Matěj Cetkovský: Dobře, děkuji.
b) Častá hlasitá hudba během dne
Matěj Cetkovský: Během zkouškového období jsem dostal podnět od dvou
ubytovaných na značný hluk z kolej během odpoledních a podvečerních hodin Není
Dovolím si citovat oba stěžovatele. Ještě, než je budu citovat, tak řeknu, že ten
problém skutečně existuje, jsem si toho vědom, jen úplně nesouhlasím s tou formou,
jakou je to prezentováno.
„Dobrý den. Velmi často se v odpoledních hodinách děje, že si asi zahraniční
studenti strašně nahlas pouštějí hudbu. Jakoby směrem k FTK. Vím, že je to
odpoledne a že není něco jako noční klid, ale stejně je to strašně rušivé a otravuje
nás to tady. Děje se to velmi často. Dá se s tím, prosím, něco dělat?“
„Dobry den, muzete si laskave utesit ty cmoudy, kteří tady furt pres den poustejí tu
hudbu? Nejsme v ghettu. Jsou asi na decku.smer telocvikari.“
Matěj Cetkovský: Dovolím si dodat, že nevadí, že se nejedná o rušení nočního klidu
a nedalo by se s tím nic dělat. S mým štěstím studuji, jakou fakultu studuji, a to o
čem se tady bavíme se nazývá „imise“. 1 Proto bych se chtěl zeptat, jestli s tím i tak
můžeme něco dělat.
1

§ 1013 odstavec 1 zákona číslo 89/2012 říká: „Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach,

plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v
míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat.
Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň
obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.“ Vlastníkem se zde rozumí i člověk, který obývá
i jako nájemce a pozemkem se rozumí i bytová jednotka atp. Nicméně ta podstatná věc je, že ten problém skutečně
existuje a koleje nemají být diskotéka. Koleje jsou ubytovací zařízení jako každé jiné a toto by normálně tolerováno
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Jana Šimková: Nejlepší by asi bylo, aby při další takové situaci někdo kontaktoval
službu na vrátnici, abychom to mohli dále řešit.
Matěj Cetkovský: Dobrá, děkuji.
c) Problém s WiFi na vchodu D
Matěj Cetkovský: Ve vchodě D byl a stále je dlouhodobý problém s WiFi
připojením. Předesílám, že v začátcích byl tento řešen klasickým postupem – podnět
na CVT, Helpdesk, atd. Ten problém se však táhne už tři měsíce. Poté co CVT
zaznamenalo podnět od studentů skutečně proběhlo měření přímo na koleji, problém
byl shledán a zaznamenám, ale nic dalšího se nestalo.
Sám jsem psal na CVT, ale i můj oficiální mail (z mailu Kolejní rady) úspěšně
ignorovali.
Proto se chci zeptat, jak můžeme postupovat dál. Všechny možnosti klasické cesty
byly již vyčerpány a problém stále trvá.
Psal jsem přímo i tomu řešiteli z Hepldesku (konkrétně panu Skopalovi), ale už asi
tři týdny mi nepřišla žádná odpověď.
Ing. Jasný: Asi nezbyde nic jiného, než abych celý podnět na CVT prošetřil já. Bylo
by asi nejlepší, kdybyste mi poskytl všechny podklady, které k tomuto problému máte
a já se na to podívám.
Matěj Cetkovský: Není problém, dobrá děkuji.
Kolej Šmeralova (Zastupuje Jan Kocur)
a) Jan Kocur vařil
Jan Kocur: Nedávno došlo ke spuštění požárního poplachu. Důvodem bylo, že jsem
vařil…

4. Různé
4.1. Kamerový systém na kolejích
nebylo. Moje pointa je, že to tady bylo řečeno, aby se o problému vědělo a pokud se toto zase objeví, tak aby se
proti tomu mohlo zasáhnout.
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Matěj Cetkovský: Na minulém jednání padla od pana Ing. Malého zmínka, že
významně zvažujete zavedení kamerového systému. Chci se Vás zeptat, zda se
v této věci nějak pokročilo?
Ing. Koněvalík: V podstatě zůstává u myšlenky, ovšem zrovna dnes jsme to
probírali. Na některých kolejích by se dala zvážit instalace kamer, ale vše je
zatím jen ve fázi myšlenky, nápadu. Zatím jsme lehce zdrženliví, ale může nastat
situace, kdy se k tomuto kroku budeme muset uchýlit. Nešlo by o plošnou
instalaci, ale samozřejmě jsou jistá riziková místa, kde by užití kamer nebylo tak
úplně od věci.
Ing Jasný: Problémem je, že se velmi zpřísnily podmínky používání kamer se
záznamem. Musíme také přihlédnout k zatížení již tak přetížené sítě, komplikace
s ukládáním a zpracováváním získaných materiálů. Z hlediska bezpečnosti
nakonec k tomuto kroku třeba budeme muset přikročit, na druhou stranu je
otázka, jaká by byla reakce ubytovaných.
Matěj Cetkovský: Já osobně bych byl proti nějakému globálnímu monitoringu,
ale jsou místa (kupříkladu chodby, posilovny, …), kde by to nebylo od věci.
Můj dotaz byl pouze informativní, abych věděl, v jakém stádiu celá záležitost je.
4.2.Průzkum spokojenosti
Předseda Kolejní rady instruoval přítomné ohledně organizace práce na analýze
průzkumu spokojenosti.
4.3.Navyšování cen kolejného od akademického roku 2020/2021 (Příloha č. 2)
Podle přiloženého návrhu i podle předchozí informace ředitele SKM UP ohledně
zvyšování cen kolejného seznámil předseda Kolejní rady ostatní členy s
jeho finální podobou. Následně vyzval ostatní členy Kolejní rady k usnesení a
vyjádření k tomuto tématu, ke kterému se on sám hodlá vyjádřit na zasedání
Akademického senátu.
Nakonec vyzval členy Kolejní rady k hlasování o daném problému (Příloha č.
3)

5. Ukončení jednání
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Na závěr jednání předseda Kolejní rady UP poděkoval všem přítomným za účast na
konstruktivní připomínky.
Další informace naleznete na skm.upol.cz/kr
Jednání Kolejní rady UP jsou veřejná.

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

Zapsal: Matěj Cetkovský
V Olomouci dne 18. 02. 2020
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předseda Kolejní rady UP

Poslední úprava: DD. MM. 20RR
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Příloha č. 1
Zápisu z jednání Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci ze
dne 18. 02. 2020 – Nástěnky ve vchodech koleje Neředín III

Obrázek 1

Obrázek 2
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Obrázek 3Neředín III – nástěnka vchodu C
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Příloha č. 2
Zápisu z jednání Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci ze
dne 18. 02. 2020
Návrh změny cen kolejného
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Příloha č. 3
Zápisu z jednání Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci ze
dne 18. 02. 2020
Hlasování o změnách cen kolejného

Usnesení č. 1
Kolejní rada souhlasí s plánovaným zvýšením ceny kolejného v příloze 2. tohoto zápisu o inflaci na
dvoulůžkových a trojlůžkových pokojích kolejí Univerzity Palackého.
Všech členů KR UP:

10

Přítomných členů KR UP při hlasování:

9

Výsledek hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2
Kolejní rada nesouhlasí s navrhovaným zvýšením kolejného v příloze 2. tohoto zápisu na jednolůžkových pokojích
Univerzity Palackého v Olomouci.
Všech členů KR UP:

10

Přítomných členů KR UP při hlasování:

9

Výsledek hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 3
Kolejní rada by souhlasila se zvýšením ceny kolejného na jednolůžkových pokojích na kolejích Univerzity
Palackého v Olomouci o dvojnásobek rozdílu mezi současnou výší ceny dvoulůžkových pokojů a navrhovaných
ceny dvoulůžkových pokojů za noc.
Všech členů KR UP:

10

Přítomných členů KR UP při hlasování:

9

Výsledek hlasování:

Pro: 9
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Proti: 0

Zdržel se: 0
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