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Ekologie
Smlouvy pro studenty jiných škol
Centrum pro tělesně postižené studenty na Jarově I.
Problémy s ruskými studenty
Problémy se studenty Erasmus
Nedostatek žárovek
Robocopy na RK
Falešná studentská unie na Jarově II.
Jednolůžkové pokoje na Jarově II.
Vedoucí nemohou ubytovávat studenty přímo, proč?
Nové čalounění strojů v posilovně na Jarově I.
Fond služeb
Blanice

Ekologie
Vedení SÚZ VŠE byly sděleny naše záměry s ekologickým projektem na kolejích VŠE. Byli jsme
informování, že použité žárovky a zářivky se mají odevzdávat do skladu SÚZ, bohužel se tak neděje ze
strany vedoucích. Bude nakoupeno 10 ks indukčních plotýnek, pro porovnání, zda jsou výhodnější,
než plotýnky elektrické.
Smlouvy pro studenty jiných škol
Od 1. 3. 2014 budou mít tito studenti stejné podmínky, jako studenti VŠE s rozdílem, že zařízení
inkasa pro platbu kolejného budou muset vyřídit s vedoucí své koleje. Vstupní karty budou za cenu
300 Kč místo předešlých 1000 Kč.
Centrum pro tělesně postižené studenty
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Na koleji Jarova I. bude vybudován další pokoj pro tělesně postižené z finančních prostředků, které
odkázal škole Tomáš Baťa ml. v částce 500 tisíc Kč. CKR se s vedením SÚZ dohodlo, že další kroky
budou vzájemně konzultovány.
Problémy s ruskými studenty
Je potřeba tyto studenty pokutovat. Celá tato situace naráží na vedoucí Jarova I. p. Tichou, která
nechce studenty pokutovat a snaží se tyto problémy řešit domluvou.
Problémy se studenty Erasmus
Na Jarově III. F budou instalovány tři kamery v prostorách prádelny. Montáž kamer zajišťuje
Výpočetní centrum, které ještě nepotvrdilo termín. CKR se zároveň dohodla, že pro zahraniční
studenty vytvoří stručný popis pravidel pro bydlení na koleji, který bude umístěn na vnitřní straně
vchodových dveří každé buňky. SÚZ se postará o tisk a jejich distribuci.
Nedostatek žárovek
Momentálně by jich měl být dostatek. Problém nastává v tom, že vedoucí kolejí si je nevyzvedávají ze
skladu SÚZ. Situace, která nastala ke konci loňského roku, byla z důvodu drastického šetření, aby
došlo k vyrovnanému rozpočtu SÚZ.
Robocopy na RK
Před schůzí byla kontaktována vedoucí RK p. Hanáková ředitelem SÚZ. O zařízení a zájmu o něj,
neměla žádné tušení. Je potřeba oznámit vedoucí o zájmu. Vedoucí následně pošle požadavek na
SÚZ. SÚZ s umístěním zařízení Robocopy na RK souhlasí.
Falešná studentská unie registrovaná na Jarově II.
Celá tato problematika bude předána na právní oddělení, jelikož se jedná o neoprávněnou registraci.
Jednolůžkové pokoje na Jarově II.
Pro příští rok se plánuje, že na této koleji bude umístěno 100 studentů programu Erasmus na
jednolůžkové pokoje. Plánuje se tedy rozšíření jednolůžkových pokojů. Přebytečné postele, které
vytvořením jednolůžkových pokojů vzniknou, budou použity jako náhrada za staré postele na jiných
kolejích.
Vedoucí nemohou ubytovávat studenty přímo, proč?
Dle slov vedoucího Provozního oddělení p. Hadince se podmínky pro ubytovávání studentů
nezměnily. Je potřeba, aby si dotyčný student poslal žádost buď elektronicky, nebo v papírové
podobě na Centrální ubytování, kde mu bude ubytování přiděleno. Vše se dá řešit přímo i s vedoucí
koleje, která je schopna během jednoho dne ve spolupráce s p. Hrnkovou ubytování vyřídit.
Vedoucím kolejí byl skutečně změněn přístup pro náhled do systému ubytovaných (již před několika
lety), to však nemění nic na podmínkách ubytování, vedoucí teď pouze nemohou nahlížet na jiné
bloky kolejí, tzn. jak je která kolej obsazená.
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Nové čalounění v posilovně na Jarově I.
Vedoucí koleje bylo umožněno nechat opravit posilovací zařízení.
Fond služeb
Můžeme vybírat nové zařízení i přes momentální absenci ekonoma p. Klečky.
Blanice
-

-

nákup nových peřin a polštářů, či dalšího ložního prádla není dle vedoucí koleje p. Kopáčkové
po telefonické konzultaci potřeba,
jsou objednány nové ventilátory,
dle slov SÚZ již proběhla obměna všech matrací na Blanici, proto žádné další nebudou
nakupovány (krom 600 tisíc Kč na matrace získané činností CKR, byly nakoupeny další
matrace z prostředků SÚZ),
k vymalování chodeb koleje dojde v letošním roce,
oprava střechy je plánována na letošní jaro,
věž do posilovny je možné zakoupit i s možností zadlužení se ve fondu služeb, to však pouze
pod podmínkou, že do konce roku nebude stav účtu v záporných číslech,
otevření Blanice přes léto – je ještě moc brzo pro toto rozhodnutí, SÚZ si ji však vědom
případných rizik při uzavření této koleje.
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