Zápis ze schůze kolejní rady
Dne 5.2.2019 proběhla schůze Kolejní rady s vedoucím Provozního odboru, panem Jaromírem
Příhodou a vedoucími kolejí Volha a Sázava, paní Alenou Vlčkovou a Evou Kalinovou. Bylo probráno
několik témat, jejichž obsah je shrnut v následujících bodech.
Areál kolejí:
-

-

Na podnět studentů bylo Kolejní radou navrženo zpevnění vyšlapané cesty od koleje Volha
k zastávce Volha – pozemek přes který cesta vede je však majetkem VŠE, proto není možné ze
strany SÚZ jakkoliv tuto pěšinu upravit. Kolejí rada se bude snažit kontaktovat Kolejní radu VŠE,
která by tento problém mohla přetlumočit své SÚZ.
V ohledu rekonstrukce hřiště před kolejí Sázava prozatím nedošlo k žádnému posunu z důvodu
nepřítomnosti pana Ing. Starého. Tento problém bude řešen po jeho návratu.
Co se týče aktivit na pozemcích u kolejí (stavba májky, vánočního stromu apod.), jedná se opět
o pozemky VŠE, tudíž veškeré návrhy musí jít přes jejich vedení. Kolejní rada se bude opět
snažit kontaktovat Kolejní radu VŠE a probrat s ní tuto problematiku.

Koše na tříděný odpad na koleji Sázava:
-

-

Na kolej Sázava byly v uplynulých dnech nainstalovány koše na tříděný odpad (papír, plast).
Koše jsou umístěny na každém patře u hlavního výtahu.
Objevily se první problémy s jejich používáním, a to jak na Sázavě, tak na Volze – ubytovaní do
nich vyhazují všechno možné a koše pak zapáchají (tetrapaky od mléka do papíru apod.).
Kolejní rada a vedení kolejí prosí o jejich řádné využívání a zároveň se Kolejní rada bude snažit
vylepit ke košům manuál k tomu, co do kterého koše patří. Někom se to může zdát zbytečné,
ale evidentně je to třeba.
Za Kolejní radu děkujeme za obstarání těchto košů a zároveň doufáme, že jich budete hojně
používat.

Spotřebiče na koleji:
-

-

Řešení problému dovezených elektrospotřebičů na koleje technikem, který by vystavil revizi
pro daný spotřebič se ukázalo příliš nákladné (150 Kč za spotřebič oproti dříve zmíněným
10 Kč).
Největším problémem nejsou varné konvice, kulmy a podobně, ale především dovezené
vařiče, grily atd.
Pan Příhoda se pokusí kontaktovat jiné revizní techniky a snažit se vyjednat příznivější cenu.
SÚZ se bude snažit vyřešit tento problém do začátku příštího školního roku.

Rekonstrukce plánované na rok 2019:
-

Pro letošní rok se plánují rekonstrukce, či spíše vybudování nových prádelen jak na Sázavě, tak
na Volze.
Rekonstrukce místností po prádelnách na Sázavě na obytné buňky, přičemž jedna nebo dvě
tyto místnosti by měly sloužit jako herny (kulečník, ping-pong,…).
o Byl navržen další systém ohledně praček a to sice systém bez rezervace – ubytovaní by
v systému ISKAM viděli momentálně volné pračky připravené k praní. Přes ISIC by
probíhalo stržení částky za prací cyklus a cca 10 minut před dopráním by dotyčnému
přišla SMS oznamující konec praní.
o Samozřejmě je brán stále v potaz i systém s rezervací na určitý čas.
o Princip rezervačního systému je tak stále v řešení.

-

Druhá fáze rekonstrukce výtahů na Volze – bude vypsáno výběrové řízení.
Rekonstrukce rekreačního objektu Běstvina – probíhá intenzivní rekonstrukce již nyní.

Problém s dveřmi buněk na koleji Volha:
-

Jak jste si možná všimli, v nedávné době byl v řešení problém, kdy se ztrácely věci z buněk a
bylo zjištěno, že některé vstupní dveře na buňky se dají jednoduše otevřít například nožem.
U ubytovaných, kteří nahlásili krádeže již byl tento problém vyřešen.
Od příštího pondělí budou všechny dveře na koleji Volha počínaje horními patry zkontrolovány
technikem a případné zjištěné problémy budou postupně řešeny.
Ze strany zaměstnanců SÚZ bylo zjištěno, že někteří ubytovaní na Volze nechávají dveře na
chodby jak úmyslně, tak neúmyslně otevřeny.
o I díky tomuto může docházet ke krádežím.
o Ubytovaní na těchto buňkách na to byli zaměstnanci SÚZ upozorněni.
o SÚZ apeluje na ubytované, aby vstupní dveře do buňky měli vždy zavřené, dá se tím
tak předejít případným problémům.
o Pro zajímavost byl zaměstnanci sepsán seznam, které buňky měly v určitý den
přístupové dveře dokořán – viz konec zápisu.

Problémy s chováním zaměstnanců (vrátných) vůči ubytovaným:
-

Problémy byly s dotyčnými osobami řešeny a již by se neměly opakovat.
V případě opakování konfliktů kontaktujte prosím vedení příslušné koleje a Kolejní radu.

Telefony na koleji Volha:
-

Bylo zjištěno, že někteří ubytovaní mají vypojené telefony na buňkách, což způsobuje problémy
v případě řešení poplachů, rušení nočního klidu atd.
SÚZ žádá ubytované, aby telefony neodpojovali.

Wi-Fi:
-

Jak jsme již informovali, proběhla schůze Kolejní rady a vedoucím Výpočetního centra panem
Ing. Pavlem Härtelem.
SÚZ bude s panem Härtelem jednat o řešení pokrytí kolejí bezdrátovým připojením.
Kolejní rada požádala o průběžné informování ohledně tohoto problému.

Kontrola úklidu na koleji Volha:
-

Na základě stížností ze strany ubytovaných na koleji Volha, kdy bylo vytknuto vedení kolejí, že
nedostatečně dohlížejí na úklid na buňkách, proběhne v týdnu od 18. do 22.2.2019 kontrola
úklidu na buňkách.
o V případě zjištění problému budou ubytovaní na buňce informováni.

Nástěnky pro Kolejní radu:
-

Možná jste si všimli, že se ve vestibulech kolejí objevily nové nástěnky/tabule určené pro
Kolejní radu.
Kolejní rada tímto znovu děkuji Vedení kolejí za zakoupení nových nástěnek.

Seznam buněk koleje Volha, u kterých byly zjištěny otevřené vchodové dveře
Datum
10.1.
11.1.
14.1.
17.1.
21.1.
22.1.
25.1.
26.1
27.1.
29.1.
30.1.
31.1.
4.2.

Číslo buňky
829; 1026
1106; 729
001; 108; 729; 823; 829
008; 1029
218
501
223; 224; 1106
220; 224; 509; 729; 829
223
223; 519; 729; 1009
623; 829
108; 223; 224
1009

