Centrální kolejní rada VŠE
http://ckr.vse.cz

Z ÁPIS ZE SCHŮZKY ZÁSTUPCŮ CKR A SÚZ
Místo konání: SÚZ VŠE
Datum:

7. 11. 2013 (9:00)

Účastníci schůzky
SÚZ
Ing. Drahoslav Zerzáň (zerzan@vse.cz)
Bc. Jan Hadinec (jan.hadinec@vse.cz)

CKR
Jakub Šimeček (xsimj78@vse.cz)
Bc. Štěpánka Dušková (xduss00@vse.cz)

Program schůzky
1. Rooseveltova kolej
a. Krádeže
b. Bench lavice do posilovny
c. Zprovoznění baru
2. Jarov II.
a. Vykradená posilovna
b. Pytle na odpadky
c. Štěnice
3. Jarov I.
a. Nedodávání objednávek, nedostatek náhradních dílů
b. Bezpečnost na koleji
c. Topení
4. Jarov III. F
a. Sušáky
b. Deky
5. Blanice
a. Seznam požadavků kolejní rady Blanice
6. Obecně
a. Kopírovací stroj na Jarov I. a RK
b. Recyklace a úspora energií na koleji
c. Předběžné schválení přidělení peněz z MŠMT
d. Rezervační systémy na pračky

Průběh schůzky
Rooseveltova kolej
O krádežích, které se staly na RK, byli sice ředitel SÚZ a provozní informováni, nicméně vedoucí koleje
podle jejich slov neodeslala seznam ukradených věcí včetně ocenění, který je potřeba předat
Vytvořil:

Štěpánka Dušková, xduss00@vse.cz

Datum:

7. 11. 2013

Strana 1

Centrální kolejní rada VŠE
http://ckr.vse.cz

právnímu oddělení školy k následnému proplacení škod do 15 dnů od události – viz instrukce ke
krádežím, které obdržely vedoucí kolejí cca před půl rokem.
O bench lavici SÚZ ví, momentálně jsou však pozastaveny veškeré investice.
Provozovatel baru se stále hledá, momentálně našli jednoho zájemce, který ovšem momentálně
nemá licenci. Do konce tohoto týdne by si měl pořídit živnostenský list.
Jarov II.
O ukradených věcech z posilovny na Jarově II. Je SÚZ informován, šlo však o poměrně marginální
škody, navíc se podle slov ředitele SÚZ nějaké činky našly.
Pytle na odpadky byly na kolej původně dodány v menší velikosti, včera už ale na kolej byly dovezeny
správné pytle.
Co se týče štěnic, problém by měl být vyřešen. Žádné další případy se po vyplynování neobjevily a
není tedy důvod pro jakoukoli paniku. Vedoucí koleje má instrukce okamžitě hlásit, kdyby se štěnice
znovu objevily, a situace se bude okamžitě řešit. Je úkolem kolejní rady informovat studenty, že se
nemají čeho obávat.
Jarov I.
Ředitel SÚZ potvrdil alarmující situaci týkající se nedodávání objednaného materiálu. Je si vědom, že
na koleji nelze provádět opravy z důvodu nedostatku náhradních dílů. Slíbil, že některé díly budou i
přes pozastavení nákupů dodány.
CKR upozornila SÚZ na problém cizích lidí pohybujících se v prostorech koleje, tedy i za vrátnicí a
pochybných existencí obcházejících kolej a obhlížejících, zda je někde možné dostat se dovnitř a něco
ukrást. Byla probrána možnost mříží na okna. Studenti by měli zavírat okna včetně ventilace, když
opouštějí pokoj – viz krádeže z minulého roku. Vrátní by neměli takovéto osoby pouštět do prostor
kolejí.
SÚZ byl také informován o problémy s topením na Jarově I., zejména pak v budově C, kde topení
netopí nebo topí jen velmi špatně, zejména pak ve spodních patrech. V budově A naopak topení
hřeje, i když je vypnuté. Zároveň je velké horko v koupelnách, ačkoli mají studenti topení vypnuté.
SÚZ slíbil, že situaci prověří.
Jarov III. F
Sušáky na prádlo byly již na kolej schváleny v počtu 60, další by měly být v novém roce. Deky byly
vzhledem k pozastavení investic prozatím zamítnuty.
Blanice
CKR předala řediteli požadavky, které sepsala kolejní rada Blanice. Ředitel si je pročetl a konstatoval,
že jsou logické a v případě, že by byla v příštím roce převedena menza a další prostory v Rajské
budově převedeny pod správu VŠE, uspoří se tak cca 4,5 milionu Kč a tyto věci bude možné zakoupit.
Prozatím budou jistě na Blanici zakoupeny nějaké matrace z peněz přidělených Akademickým
senátem z fondu MŠMT, pokud budou v pondělí schváleny.
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Obecně
Po rozsáhlé diskuzi, zda je Robocopy nejlepší variantou tisknutí na koleji zkontaktoval ředitel SÚZ
pana Vorla z IT oddělení VŠE, který ho informoval, že patrně nebude možné využít tiskárnu ze
školních zdrojů. CKR tedy přesvědčila SÚZ, že multifunkční přístroj je nejlepší volbou i vzhledem ke
způsobu tisku, kdy není potřeba, aby na něj někdo dohlížel, i vzhledem k podmínkám, které se firma
stanovuje. Pan Hadinec z provozního oddělení SÚZ slíbil, že firmu zkontaktuje. Prozatím by mělo jít o
zkušební provoz na Jarově I., a když se firma osvědčí, i na RK.
CKR přišla s nápadem, jak zvýšit informovanost studentů v oblasti recyklace odpadů a úspory energií.
CKR se domnívá, že studenti nemají o problematiku zájem, odpady netřídí a s energií zacházejí
nešetrně, jelikož za její spotřebu neplatí. Účty za energii jsou přitom podle výsledovky SÚZ za
poslední rok velmi vysoké. Kolejní rady by do budoucna vyvěsily v prostorách svých kolejí informační
cedule „jak správně třídit“ a „jak šetřit energii“ a to i v anglickém jazyce pro koleje, kde bydlí
zahraniční studenti. Mohlo by to vést k úspoře nákladů.
Finanční komise AS předběžně schválila 750.000 Kč z fondu MŠMT za účelem "Zlepšení komfortu
ubytování pro studenty na kolejích". 600.000 Kč bude investováno do nákupu matrací. Dovybaví se
tak kolej Jarov III. G (cca 200 ks), zbytek půjde na Blanici. 150.000 Kč má sloužit k nákupu vybavení do
posiloven a zároveň z toho 30.000 Kč bude použito na vybudování venkovního workout vybavení,
které bude umístěno za budovou menzy na Jarově. Zbytek peněz se rozdělí mezi koleje. Jednotlivé
koleje proto budou informovat CKR, jaké vybavení do posiloven potřebují.
CKR a provozní Hadinec se shodli, že by bylo do budoucna užitečné zrealizovat systém online
rezervací praček na všech kolejích. Dále bylo diskutováno technické řešení, prozatím zakoupený
program není schopen provozu online, je tedy potřeba vymyslet jiné řešení, ideálně naprogramovat
vlastní řešení.
SÚZ oznámil CKR, že se v novém roce bude instalovat 7 bezpečnostních HD kamer, a to převážně
v okolí koleje Jarova III. G, parkoviště za Jarovem I. a na koleji III. F. SÚZ příliš nesouhlasí s nákupem
kamery do prádelny na Jarově F kvůli zahraničním studentům, bude se dále diskutovat.
CKR a SÚZ dále probrali situaci na koleji Vltava, kde je momentálně nefunkční společenská místnost,
jež byla zatopena. Ředitel Zerzáň se telefonicky spojil s vedoucí koleje paní Šolarovou; ta
zkontrolovala aktuální situaci – v místnosti je opět malé množství vody. Bude se řešit, aby místnost
mohla být znovu otevřena. Dále zůstává otázkou, zda je možné investovat do této koleje vzhledem
k tomu, že patří Univerzitě Karlově. Investice do tamější posilovny bude diskutována s KR Vltavy.
Příští léto by mohla být zavřena kolej Jarov I. B, aby bylo možné vyplynovat všechny pokoje kvůli
výskytu štěnic.
Zástupci CKR a SÚZ se dále bavili o velkém počtu zahraničních studentů na kolejích VŠE. Všechny
koleje by měly být na takové úrovni, aby na nich bylo možné zahraniční studenty ubytovávat; situace
na Jarově III. F je neudržitelná. Bude nutné vyrovnat standardy a za tímto účelem zajistit patřičné
financování.
Další schůzka se bude konat již za dva týdny, 21. 11. 2013 v 9:00, kdy CKR předloží seznam
požadovaných věcí do posiloven.
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