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

24. 10. 2014

Čas:

9:00

Účastníci zasedání
CKR
Jakub Krejčí
Bc. Jiří Hammerbauer
Bc. et Bc. Marcel Sarvaš

SÚZ
Ing. Ota Zima, CSc., MBA
Bc. Michal Tichý
Bc. Jaroslav Klečka

Program zasedání
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bar na Rooseveltové koleji
Výtahy na Blanici
Vymaluj si sám
Ceníky služeb
Kolejní fond
Webové stránky kolejních rad

1. Bar na Rooseveltové koleji
Vzhledem k neplacení nájemného dostal dosavadní nájemník výpověď z prostor baru na
Rooseveltově koleji. Výpověď byla dána též na podkladě dopisu ubytované studentky a zmíněných
skutečností v dopise, kterou obdržel útvar kontroly VŠE. V návaznosti na to vyzval ředitel SÚZ kolejní
radu Rooseveltovy koleje k diskuzi ohledně dalšího využití prostor.
2. Výtahy na Blanici
Na středu 29. 10. 2014 je naplánována schůzka ohledně výtahů na koleji Blanice, při níž budou
přítomni zástupce spravující výtahové firmy MSV Liberec, vedoucí koleje pí Kopáčková, vedoucí
technického oddělení . p. Tichý a zástupce z řad Kolejní rady. Řešit by se měla neefektivnost oprav
výtahů.
3. Vymaluj si sám
Akce Vymaluj si sám bude nejspíše již od 1. 11. opět zahájena, přesné podmínky předtím ještě schválí
podpisem ředitel SÚZ a předseda CKR. Projekt se týká kolejí Blanice, Vltava, Jarov III. G a Jarov III. F.
4. Ceníky služeb
Ceníky služeb zůstanou na jednotlivých kolejích stejné, k 1. 11. vstoupí v platnost v podobě, kterou
svým podpisem schválí ředitel SÚZ a předseda CKR.
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5. Kolejní fond
Ekonom SÚZ p. Klečka bude i nadále vést evidenci tzv. Kolejního fondu. Fond bude sloužit i nadále na
každé z kolejí k úhradě drobných položek povětšinou sportovně-kulturní povahy. Do kolejního fondu
se připočítává 15 % z každého vybraného poplatku za některou ze služeb na každé z kolejí.
6. Webové stránky kolejních rad
Vzhledem k tomu, že webové stránky kolejí spravují jednotlivé kolejní rady, se po dohodě SÚZ a CKR
změní také jejich povaha. Webové stránky změní hlavičku a název stránky tak, aby bylo zcela patrné,
kdo za nimi stojí, a že nejsou spravovány SÚZ.
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