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Struktura ubytování na koleji Jarov II.
Zástupci CKR, SÚZ a vedoucí koleje Jarov II. se shodli na následujícím. Od 1. 2. 2015 bude cena
jednolůžkových pokojů 130 Kč/den. Konečný počet pokojů tohoto typu se do konce listopadu ustanoví
na 116. V případě, že se v průběhu nadcházejících měsíců odstěhují další studenti, bude SÚZ další
pokoje přidělávat.
Kolejní fond - upřesnění
Vzhledem k nedorozumění ohledně čerpání fondu kolejní rady Jarov III. F žádá předseda CKR, aby
další nákupy byly schvalovány vždy v rámci koleje, a to mezi kolejní radou a vedoucí příslušné koleje, o
nákupech nad 1500 Kč, které by měly být financovány z fondu, budou vedoucí kolejí taktéž nejdříve
jednat s kolejní radou své koleje, poté teprve zašlou požadavek na SÚZ. Předsednictvo CKR nemá
v tomto ohledu dostatečné informace o dění na příslušné koleji, tudíž nemůže nákupy schvalovat,
stejně tak vedoucí kolejí nemůže bez vědomí své kolejní rady zasahovat do kolejního fondu. Tímto
také CKR žádá o zařazení výše zmíněného do metodického pokynu ekonoma SÚZ.
Komunikace se studenty
CKR žádá vyšší aktivitu ze strany SÚZ v ohledu komunikace se studenty, a to skrze sociální sítě a
webové stránky. S tím souvisí otázka správy webů jednotlivých kolejí. CKR již pracuje na přepracování
povahy webových stránek kolejí, aby bylo zcela patrné, že jsou pod správou kolejních rad. Další úpravy
a změny webů, především správa webů jednotlivých kolejí, se budou řešit na některé z dalších schůzí
zástupců CKR a SÚZ.
Úklid na kolejích
Při porovnávání kolejí co do počtu studentů na jednu uklízečku, výsledná čísla ukazují vysoké rozdíly
v počtu pracovních sil mezi jednotlivými kolejemi, tudíž neefektivitu. CKR nejen v návaznosti na
nedorozumění ohledně úklidu na Jarově II. žádá o prověření situace na všech kolejích.
Rekonstrukce vestibulu a vrátnice na koleji Blanice
KR Blanice přichází s návrhem na rekonstrukci vstupních prostor koleje Blanice, to jest především
vestibul a vrátnice koleje. SÚZ návrh neodmítá, nicméně v současné době podobnou investici
vzhledem k ostatním prioritám neplánuje.
Ekologické programy na kolejích
Centrální kolejní rada jedná se zástupci společnosti EKOBAT, která nabízí bezplatný sběr baterií na
kolejích, již předložili smlouvy o odběru, nicméně k dohodě je třeba souhlasu SÚZ. Dle vedoucího
provozu není podobná zprostředkovatelská společnost ke sběru třeba a koleje jsou schopny zajistit
sběr baterií samostatně.
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Právnické osoby registrované na kolejích
Členové CKR informovali vedení SÚZ, že na kolejích Vysoké školy ekonomické jsou registrovány různé
firmy, zároveň požádali o zjištění stavu věci.
Různé
Zástupci SÚZ byli uvědoměni o skutečnosti, že některé koleje stále ještě využívají systém Windows XP,
jehož podporu již společnost Microsoft ukončila. CKR tedy doporučila brzkou výměnu systémů na
novější a na škole využívané Windows 7.
Vedoucí technického oddělení vyzval kolejní radu koleje Rooseveltova k provedení průzkumu mezi
studenty, zda-li na koleji uvítají sušičky prádla. KR RK se má vyjádřit nejpozději do neděle 16. 11. 2014.
Správa účelových zařízení nakoupí 11 průmyslových praček po přibližně 22 tis. Kč/ks.
Rekonstrukce posilovny na Blanici. Vzhledem k modernizaci prostor posilovny dojde od 1. 1. ke
zvýšení ceny za vstup, a to dle původního plánu, tj. 40 Kč za vstup a 300 Kč za permamentku na 10
vstupů. Vybavení posilovny bude po nákupu inventarizováno, za správu majetku se zaručí člen KR.
Ředitel SÚZ a vedoucí technického úseku SÚZ byli upozorněni na nefunkční věz v posilovně na Jarově
I. (informace ke 31. 10.). Vedoucí technického úseku od té doby dle svých slov zajistil nápravu.
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