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

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

21. 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. Předání seznamu vybavení posiloven k objednání
2. Věcný dar pro Blanici
3. Jarov I.
a. Uzamykání vchodu na D
b. Vchod na B
c. Topení
4. Letní sklady
5. Objednání matrací
6. Kopírovací stroj
7. Recyklace a úspora energií na koleji

Průběh schůzky
Předání seznamu vybavení posiloven k objednání
CKR předalo vedení SÚZ v elektrické podobě seznam požadavků na vybavení posiloven. Celkem se
jedná o 6 obchodů, z nichž některé jsou e-shopy. SÚZ bude jednat s jednotlivými obchody o
podmínkách dodání (na fakturu, zboží předem) a zároveň se dohodne s VŠE, která peníze spravuje,
zda objednávky provede a zaplatí škola nebo SÚZ s tím, že škola objednávky zpětně proplatí. SÚZ
vyplní žádanky. Pracovat na objednání začnou zástupci SÚZ ještě dnes, termín vyčerpání peněz je 15.
prosince. V případě nesrovnalostí bude SÚZ operativně kontaktovat předsednictvo CKR.
Věcný dar pro Blanici
Kolejní rada Blanice vyjednala sponzorský dar Od společností provozujících restaurace v blízkosti
kolejí na Jižním městě. Má se jednat o podobu věcného daru. SÚZ již kontaktoval právní oddělení,
které připraví darovací smlouvu. Bude se jednat o vybavení posilovny. Darovací daň zaplatí SÚZ.
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Jarov I.






Vedení SÚZ bylo informováno, že vchod na recepci D Jarova I. je pravidelně odemčený a
dveře se otevírají pouze na fotobuňku, nikoli pomocí ISIC karty. SÚZ je touto situací
znepokojen.
SÚZ dále přijal stížnost na dva zaměstnance recepce na Jarově I. A. Ti odmítají otevírat
studentům, kteří nemají kartu, s tím, že to není součástí jejich pracovní náplně. Zároveň SÚZ
vyjádřil nelibost nad stavem předního vchodu na Jarově A, kde vstup na ISIC funguje
problematicky a tato skutečnost je zde již několik měsíců uvedena na ceduli vedle vchodu.
Problém s topením byl vyřešen, byla provedena výměna součástky a topení již funguje bez
problémů.

Letní sklady
Vedení SÚZu vyjádřilo znepokojení v souvislosti s vykradenými letními sklady na Jarově I. B a
Rooseveltově koleji. Situaci považuje za dlouhodobě neudržitelnou. Navrhuje, aby si kolejní rady
pronajímaly tyto místnosti za symbolickou částku (1 Kč) a podle nájemní smlouvy byly za uložené věci
zodpovědné. Zástupci CKR upozornili SÚZ, že kolejní rada není sama o sobě subjektem, nelze tedy
vytvořit nájemní smlouvu jejím jménem. Zároveň CKR nesouhlasí s tím, aby byla odpovědná za
případné škody a tyto musela poškozeným studentům hradit. SÚZ tyto připomínky připouští s tím, že
se o věci bude dále diskutovat.
Objednání matrací
Na nákup matrací bylo již vypsáno výběrové řízení, dovybaví se především zbytek Jarova III. G a zbylé
matrace budou umístěny na Blanici. Zde nebudou pravděpodobně vyměněny všechny staré matrace,
zbytek bude dokoupen příští rok. Součástí přidělených 600.000 Kč je také likvidace starých matrací.
Likvidace je součástí podmínek výběrového řízení na dodavatele.
Kopírovací zařízení
CKR přivítala zprávu SÚZ o uskutečněném vyjednávání se zástupci firmy pronajímající kopírovací
zařízení. Obě strany se shodly na podmínkách pronájmu, SÚZ momentálně pracuje na vlastní verzi
smlouvy. Od nového roku by mělo zařízení být umístěno v prostorách vestibulu Jarova I. D.
Recyklace a úspora energií na koleji
CKR sdělil SÚZ o své probíhající komunikaci s ekologickým sdružením, které by bylo schopné dodat
informační materiály a stojany na koleje. Jedním z cílů CKR je informovat studenty o správných
způsobech třídění odpadu a zvýšit povědomí o šetření energiemi. CKR má ambice naučit studenty
odpovědnějšímu a ekologičtějšímu chování, což by se mělo příznivě projevit také v úspoře elektřiny,
která je na kolejích velmi vysoká.

Na další schůzce se CKR a SÚZ domluví operativně.
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