Zápis ze zasedání
kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP
ze dne 5. 10. 2020

Přítomni: prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Petr Čehovský,Ph.D.,
Ing. MiroslavPoláček, Jana Trundová
Omluveni:

Bc. Lenka Sedláková, PhDr. Iva Klimešová,Ph.D.

Nepřítomni: prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc., Mgr. Lenka Stloukalová,
Mgr. Pavel Krákora,Pd.D
JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA, předseda AS, Mgr.
Aleš Stejskal, člen AS, Ing. Josef Suchánek, ředitel SKM UP,
Miroslav Paszyc, vedoucí menzy

Hosté:

Zasedání Kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP začalo ve 13,00 hod.
v salonku menzy SKM UP, Šmeralova 6, Olomouc.
Program:
1. Zahájení
2. Aktuální informace ředitele SKM UP o provozu menz
3. Dodržování právních předpisů a jiných předpisů upravujících provoz
stravovacích služeb
4. Připomínky a podněty ze strany strávníků
5. Různé

1) Zahájení
Předseda komise Ing. Poláček přivítal milé hosty a přítomné členy komise. Po zahájení
pokračovalo jednání podle plánovaného programu.
2) Aktuální informace ředitele SKM UP o provozu menzy
ředitel SKM
• informoval o současné hospodářské situaci SKM UP,
která nastala
v souvislosti s pandemií covid 19 na jaře. Za období 3 – 8/2020 došlo ke
zhoršení o 18 mil. Kč za ubytování a stravování. Menza má menší ztrátu než

•

•

koleje, je počítána ve statisících. Celkově je situace velmi vážná, ročně
potřebuje SKM 20 – 22 mil. Kč vůči investicím – nasmlouvané plánované
projekty. Bude záležet, jak se projeví hospodaření do konce letošního roku.
V rámci ISPROFIN se připravuje výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce
nadstavby na VŠ koleji 17. listopadu, projektově se připravují nadstavby a
rekonstrukce na VŠ kolejích G. Svobody a J.L.Fischera, mělo by vzniknout 80
apartmánů pro lektory a zahraniční spolupracovníky v hodnotě cca 165 mil.
Kč,
na koleji 17. listopadu a v Neředíně byla vytvořena karanténní lůžka – celkem
80 lůžek.

3) Dodržování právních předpisů a jiných předpisů upravujících provoz
stravovacích služeb
M. Paszyc
•

za období od posledního zasedání komise nebyla v menze žádná kontrola
státního zdravotního dozoru.

4) Připomínky a podněty ze strany strávníků
M. Paszyc
•
•
•

v důsledku pandemie koronaviru byly zrušeny téměř všechny akce, až na
menší cateringy,
došla pochvala na zajištěné stravování od Hokejového klubu,
zásadní stížnosti nebyly zaznamenány, drobné připomínky např. k zařazování
bezlepkových jídel.

5) Různé
M. Paszyc
•
•

v jídelně menzy bylo nutné omezit počet celkových míst – rozestupy u stolu,
v hlavní menze byly odstěhovány židle, někteří nerespektují, nosí zpět, na LF
byly rozděleny stoly,
požadavek na balená jídla – je kapacitně omezen, jedná se o náročný proces
balení.

prof. Opatrný
•

tlumočil podnět z přírodovědecké fakulty, zda by bylo možno do hlavní menzy
doplnit ještě jednu mikrovlnku, z důvodu občasného návalu a dlouhého čekání.
M. Paszyc – dle monitoringu bylo zjištěno, že mikrovlnou troubu používá
v hlavní menze cca 3 strávníci za den, není proto důvod pro zakoupení další
mikrovlnky.
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ředitel SKM
• FN zakázala studentům UP vstup do jídelny FN, kapacita jídelny LF je
nedostačující,
• na pedagogické fakultě byly otevřeny dva nové provozy FreshUP bistra, v
bistru v suterénu se připravuje i teplý bufet (palačinky, tortily, hamburgry
apod.).

Předseda komise poděkoval za účast, zasedání kontrolní komise bylo ukončeno ve
14,30 hodin.
Termín dalšího zasedání kontrolní komise stravovacího provozu je plánován na
pondělí 14. prosince ve 13,00 v salonku menzy SKM UP, VŠK Šmeralova 6,
Olomouc.

Zapsala: Jana Trundová
V Olomouci dne 5. 10. 2020
Ing. Miroslav Poláček v. r.
předseda komise
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