Zápis ze zasedání
kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP
ze dne 6. 2. 2017

Přítomni:

Mgr. Petr Čehovský, PhDr. Iva Klimešová, Prof. RNDr. Hana
Kolářová, CSc., Ing. Irena Jedličková, Ing. Miroslav Poláček, Dagmar
Pochylá, Mgr. Petr Pavlík, Jana Trundová

Omluveni:

prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Mgr. Pavel Krákora, Klára Vitovská

Hosté:

Ing. Josef Suchánek, ředitel SKM UP

Zasedání Kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP začalo ve 13,00 hod.
v salonku menzy SKM UP, VŠK Šmeralova 6, Olomouc.
Program:
1. Zahájení
2. Volba předsedy kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP
3. Dodržování právních předpisů a jiných předpisů upravujících provoz
stravovacích služeb
4. Připomínky a podněty ze strany strávníků
5. Informace ředitele SKM UP o ekonomických výsledcích 2016
6. Různé
1) Zahájení
Předseda komise Ing. Poláček přivítal přítomné členy komise a ředitele SKM UP
a zahájil jednání podle plánovaného programu.
2) Volba předsedy kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP
J. Trundová – navrhla na funkci předsedy komise stávajícího předsedu Ing.
Miroslava Poláčka, RUP. Další, jiný návrh nebyl předložen, Ing. Poláček byl
jednomyslně zvolen předsedou kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP.

3) Dodržování právních předpisů a jiných předpisů upravujících provoz
stravovacích služeb
Vedoucí menzy p. Pochylá sdělila členům komise, že za období od posledního
zasedání kontrolní komise nebyla v menze SKM UP žádná kontrola státního dozoru.
3) Připomínky a podněty ze strany strávníků
Vedoucí menzy informovala o připomínkách a podnětech ze strany strávníků,
stížnosti nebyly v posledním období řešeny,
 členka komise K. Vitovská, se omluvila ze studijních důvodů z dnešního
zasedání, ale zaslala písemnou připomínku s názory studentů k fungování
menzy v průběhu semestru:
připomínky se vztahovaly především k tomu, že došlo k zvýšení cen a ke
snížení počtu jídel, u tipů se několikrát opakoval nedostatek jídla, a to v čase
oběda a nikoli jen pozdních hodinách,
vedoucí menzy:
k celkovému zdražení nedošlo, přechodně např. u zeleniny, která je v zimním
období dražší, nebo v případě kvalitnější suroviny (ryby), co se týká
nedostatečného počtu určitého druhu jídla, je lepší řešit operativně. Vedoucí
menzy bude konkrétní připomínky řešit osobní komunikací s K. Vitovskou,
ředitel SKM - vyzval členku komise K. Vitovskou, aby přenášela připomínky
od studentů častěji a nečekala s podobnými podněty na stravovací komisi,
která se schází 4x ročně. Optimálně aby komunikovala s vedoucí menzy.
SKM UP potřebuje zpětnou vazbu od strávníků pro další zlepšování služeb
menzy,
 od 2. 1. byl v menze zaveden nový nákupní systém FBS, který v současnosti
mírně komplikuje provoz menzy tím, že některé dodané zboží neodpovídá
požadované kvalitě, prioritní je a bude kvalita nakupovaných surovin,
ředitel SKM – došlo již k vyloučení dodavatelů, kteří nedodrželi podmínky,
chceme jít cestou kvalitních surovin, nejen nižší ceny,
 otázka podávání oblohy k minutkám – návrh prof. Opatrného – bylo
vyhodnoceno, 99 % strávníků oblohu požaduje, individuálně řeší kuchaři na
místě, rádi poskytnou jídlo bez oblohy, na vyžádání strávníkem,
 vedoucí menzy obdržela řadu pochval za zajištění mimořádných akcí pro
univerzitu i cizí, zejména v prosinci 2016 a lednu 2017 - zabezpečování
stravování na akcích rektora UP, za stravovací služby v roce 2016 na akcích
mezinárodních programů, poděkování za stravovací služby a přívětivý přístup
personálu pro Haná Orienteering Olomouc, dále např. pochvala na FB za
výborné lívance.
4) Informace ředitele SKM UP o ekonomických výsledcích 2016
Ředitel SKM UP hovořil o ekonomických výsledcích menzy za rok 2016, menza je
standardně ve ztrátě, za rok 2016 je ztráta o cca 679 tis. Kč nižší, než v roce 2015,
nárůst v DČ činí cca 406 tis. Kč. HV je rozdělen dle činností na dotovanou,
nedotovanou a doplňkovou činnost a dle středisek. Skutečností je, že čím více
studentů se stravuje, tím větší ztráta menzy nastává, příčinou je nízký příspěvek
MŠMT na stravování studentů – cca 18,- Kč na jedno studentské hlavní jídlo. HV
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vyžaduje hlubokou analýzu, kterou se bude vedení SKM zabývat a hledat další
možnosti zlepšení hospodaření (tabulka Útvar stravování SKM UP - HV za rok 2016
v příloze).
5) Různé


Mgr. Pavlík - zajímal se o dotované studenty – jak je kompenzována ztráta,
jaký je příspěvek na stravování zaměstnanců,
ředitel SKM - ztráta je pokryta z celkového hospodaření kolejí a menz.
Příspěvek na stravování zaměstnanců UP činí 38,- Kč, pokud se jedná o
příspěvek na stravovací poukázky, tak ten je na jednotlivých fakultách
rozdílný a pohybuje se od 35,- do 55,- Kč.



Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc. – informovala se na stravování
zaměstnanců LF UP,
p. Pochylá - 6. 2. byl zahájen zkušební provoz rozvozu jídel z menzy pro
zaměstnance děkanátu LF UP, výběr ze dvou druhů jídel, po vyhodnocení
bude objednávání umožněno všem zaměstnancům LF UP, ideální by bylo
vybudování výdejny pro zaměstnance,
ředitel SKM - SKM zakoupila 9 termoboxů a 200 jídlonosičů, do budoucna
bude možný rozvoz i na FZV,



Dr. Klimešová – bude obnoven prodej fresh salátů ve VŠ kolejích?
ředitel SKM
výroba a rozvoz müsli jogurtu a fresh salátů do bufetů menzy a na recepce
bude zahájena opět od začátku letního semestru,
v rámci spolupráce s FTK UP se budeme podílet na provozování bistra
zdravé výživy Baluo v Neředíně, předpokládané zahájení provozu je březen
2017. V lednu proběhlo proškolení personálu obsluhy kávovaru v bufetu
menzy Neředín, které plánujeme zopakovat v bufetu menzy a nově i v bistru
Balua, tentokrát i s ukázkou baristy a ochutnávkou pro veřejnost,

-



Mgr. Pavlík - dotázal se na možnost operativního dobíjení stravovacího účtu
on-line,
ředitel SKM - prověří do příštího zasedání. Prakticky by to vypadalo tak, že
když strávníka - studenta zaujme některé jídlo v menze (např. při prohlížení
nabídky na tento den, na příští dny) a zároveň nemá na svém stravovacím
kontě dostatečnou finanční rezervu, měl by mít možnost si na účet poslat
peníze on-line a nemusel by podstupovat časově náročnější a méně operativní
způsoby dobíjení, jaké jsou platba hotovostí na pokladně nebo převodem na
účet. V případě služby Denní nabídka lze platit hotovostí přímo u výdeje.
Pokud ale student nemá základní hotovost na oběd (např. 50Kč), ale jen
kartu, stávající systém mu okamžitý nákup oběda neumožní ani zde. Možnost
dobíjení je na recepcích VŠK.



ředitel SKM - 21. 1. 2017 velmi úspěšně proběhl Den otevřených dveří
SKM UP, byl zaznamenán desetinásobný zájem návštěvníků o informace
ohledně ubytovacích a stravovacích služeb, v porovnání s DOD v 11/2016.
V menze se v rámci DOD prodalo 402 hlavních jídel a 135 porcí polévek.

Předseda komise poděkoval za účast, zasedání kontrolní komise bylo ukončeno
v 15,00 hodin.
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Termín dalšího zasedání kontrolní komise stravovacího provozu je předběžně
plánován na pondělí 3. dubna 2017 v 9,15 hodin v menze Neředín, tř. Míru 115
Olomouc, s prohlídkou menzy Neředín a bistra Baluo.
http://www.skm.upol.cz/menzy/vydejna-neredin/
Odvoz pro členy a hosty komise bude zajištěn z Envelopy - v 9,00 hod. od VŠ koleje
G. Svobody, Šmeralova 12, Olomouc, upřesnění bude v pozvánce.

příloha: tabulka Útvar stravování SKM UP - HV za rok 2016

Zapsala: Jana Trundová
V Olomouci dne 6. 2. 2017

Ing. Miroslav Poláček v. r.
předseda komise
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