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

27. 3. 2014 (10:00)

Účastníci schůzky
SÚZ
Ing. Drahoslav Zerzáň
Bc. Jan Hadinec
Bc. Jaroslav Klečka

CKR
Jakub Šimeček

Program schůzky










Vymaluj si sám – Blanice
Posilovna Jarov I.
Vstupní karty
Pokoj pro handicapované
Vltava – žaluzie
Jarov III. G – zrušení udělených pokut
Jarov II. – trouba, indukční deska
RK - Robocopy
Koordinátor zahraničních studentů

Vymaluj si sám - Blanice
SÚZ nakoupí barvy (na topení, na stěnu a lak na nábytek) ve větším množství, dále pak štětce,
válečky, brusku na dřevo a další potřebné věci pro samotnou realizaci. Josef Bednář, jako zodpovědná
osoba, bude tento materiál skladovat a poskytovat studentům, kteří mají zájem si zvelebit svou
buňku nebo pokoj. Zároveň p. Bednář bude jednou měsíčně reportovat stav uskladněného materiálu
(z důvodu vedení účetnictví). V případě lakování nábytku se nejdřív bude muset obrousit. To provede
údržbář koleje, pověřený člen KR nebo jiná pověřená osoba v prostorách tomu určených. Převzetí
vymalovaného pokoje nebo buňky provede vedoucí koleje nebo pověřený člen KR.
Posilovna Jarov I.
Nákupy do posilovny řešit s vedoucí koleje p. Tichou.
Vstupní karty
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Ve smlouvách o ubytování nově uzavíraných od 28. 3. 2014 včetně bude snížena výše škody v případě
poškození, ztracení nebo nevrácení zapůjčené vstupní čipové karty ze současných 1000 Kč na 300 Kč.
Vedoucí kolejí nesmí vybírat zálohy za tyto karty.
Pokoj pro handicapované
Pokoj se realizuje na koleji Jarov III. G v prostorách, kde dříve býval studentský bar. Současně se
zamýšlí, jak realizovat bezbariérový přístup na kolej. V úvahu připadají dvě možnosti – pořízení
plošiny nebo přístup bočním vchodem ze sklepa. Samotná realizace – léto 2014.
Vltava - žaluzie
Na koleji Vltava chybí žaluzie v buňkách s balkóny. O problému se ví, k rozhodnutí o realizaci dojde na
základě zhodnocení hospodaření SÚZ za 1. Q 2014.
Jarov III. G – zrušení udělených pokut
Třem studentům (Dorian Král, Pavel Křížek, Ondřej Vodák), jimž byla v listopadu 2013 udělena
každému pokuta 5000 Kč, byla tato pokuta zrušena právním oddělením z procesních důvodů, neboť
vedoucí koleje p. Kropáčková neposlala pokutovaným studentům písemné vyjádření.
Jarov II.
Jarov II. žádá o nákup trouby. SÚZ zamítá, neboť nesouhlasí s jejím umístěním v televizní místnosti.
Indukční vařič bude ze SÚZu poslán na Jarov II. Elišce Šindelářové, která ho bude testovat.
RK – Robocopy
Smlouva s provozovatelem zařízení Robocopy na Rooseveltově koleji začne v případě podpisu od
pana kvestora platit od 1. 4. 2014, tudíž se snad dá v brzké době očekávat instalace tohoto zařízení.
Koordinátor zahraničních studentů
Bude zřízena nová pracovní pozice – koordinátor zahraničních studentů. CKR má určit vhodného
kandidáta tuto pozici.
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