Zápis ze zasedání SRUPy ze dne 11. 12. 2006
Přítomni: Bříza David, Michalica Jiří, Viskup Pavel, Elstner Martin, Bouček Tomáš, Šťáva
Vít, Hepnerová Jana, Bek Tomáš, Daněk Ondřej, Babková Teresa, Padělková Zdeňka,
Rebendová Eva, Richtrová Nela
Omluveni: Jaroslava Vlčková, Magda Michálková, Dana Krejzová
Hosté: RNDr. Ďurovec Pavel, Matuna Martin, Kloud Václav

Program:
1. Struktura nové směrnice kolejní směrnice
RNDr. Pavel Ďurovec, ředitel SKM, informoval členy SRUPa o některých zásadních krocích,
které by měly být během roku 2007 na kolejích uskutečněny. Jedná se především o:
a) ceník kolejného – sazba za den (pro výpočet bude použita současná měsíční cena
dělená 30 a zaokrouhlená na celé sudé koruny)
b) zavedení celoplošného poplatku za audiovizuální elektrické spotřebiče (40,- Kč/lůžko;
do poplatku není zahrnuta lednice a jiné tepelné el. spotřebiče)
c) hledání úspor v rozpočtu kolejí (důvodem je snížení dotací a zvýšení cen energií):
- snížení mzdových nákladů – snížení počtu pracovníků kolejí
- zvýšení cen – zohlednění 2 letého růstu spotřeby tepla, elektřiny, valorizace
mezd, ceny praní a dalších služeb; do kalkulace bude zahrnut příspěvek na
opravy kolejí; předpokládané navýšení o 100,- Kč na lůžko
- efekt vyřešení cen v menze – cca 1,2 – 1,5 mil. zdrojů zůstane zachováno pro
koleje
d) plán oprav a rozvoje kolejí:
- kanalizační přípojky pro A, B, C, D
- rekonstrukce soc. zařízení bloku B (přízemí, 1. – 3. patro)
- běžné opravy a zajištění funkčnosti kolejí
- v případě kladné finanční bilance možnost zavedení internetových přípojek na
bloku B
e) nabídka nových typů smluv – na dobu neurčitou s 1 měsíční výpovědí (jako bonus
kolejné za červenec, srpen, září za 50 % ceny) – uvažováno pouze na 2 blocích pro
studenty s cca 150 body
f) aktualizace kolejního řádu a pravidel trestání za prohřešky
Usnesení: SRUPa hlasovala o navýšení cen kolejného paušálně o cca o 5% + 40,- Kč na
lůžko zavedením celoplošného poplatku za elektrické spotřebiče.
Hlasování: 8 PRO, 1 PROTI, 4 SE ZDRŽEL.
Usnesení: SRUPa hlasovala o navýšení cen kolejného o 100,- Kč na lůžko s tím, že by byl
zaveden internet na pavilonu B.
Hlasování: 0 PRO, 7 PROTI, 6 SE ZDRŽEL.

2. Řešení požadavku Univerzity na dočasné rozšíření počtu učeben na kolejích
Členové SRUPa byli obeznámeni s problematikou nedostatečných učebních kapacit a
s návrhem RNDr. Pavla Ďurovce o zrušení některých prostor poskytovaných kroužkům a
klubům. Vybraní členové SRUPa obejdou vedoucí skupin a klubů a požádají je o konkrétní
výstupy jejich činnosti. Na základě těchto výstupů pak na příštím zasedání vydá SRUPa
stanovisko.

3. Volba předsedy SRUPa včetně předsednictva
Rezignace Ondřeje Daňka na post předsedy SRUPy si vyžádala volbu nového předsedy a
předsednictva.
Usnesení: SRUPa hlasovala o volbě nového předsedy a předsednictva.
Hlasování: 11 PRO, 0 PROTI, 2 SE ZDRŽEL.
S vykonáváním funkcí skrutátorů souhlasili Bouček Tomáš a Bříza David.
Navržení studenti do předsednictva:
Bouček Tomáš, Bříza David, Michalica Jiří, Viskup Pavel, Šťáva Vít, Rebendová Eva,
Martin Elstner
Do předsednictva byli zvoleni:
Bouček Tomáš (12), Bříza David (12), Michalica Jiří (11), Viskup Pavel (10), Šťáva
Vít(5)
Další kandidáti:

Eva Rebendová (9) – odstoupila,
Martin Esltner (2)

Z předsednictva byl zvolen předsedou SRUPy Jiří Michalica získal 9 hlasů.
4. Informace z kolegií, senátů, Rady vysokých škol, Kolejní rady a jednotlivých komisí
AS FCHT
- schválil směrnici „ Přijímací řízení pro rok 2007/2008“
- projednal a schválil časový harmonogram volby kandidáta na funkci děkana FChT
- uskutečnil volby předsednictva a předsedy AS Fecht
AS DFJP
- schválil směrnici „Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníku bakalářského studijního
programu Dopravní technologie a spoje pro akademický rok 2007/2008“
- zrušil „Studijní a zkušební řád doktorského studia“ v souvislosti s platností nového
dokumentu s celouniverzitní platností
5. Různé
-

David Bříza informoval o výběrovém řízení na vedoucího kinoklubu

-

Ondřej Daněk poskytl informace ohledně termínů konání plesů (24.2., 10.3.,
24.3.2007) a majálesu (11.5.2007) a rovněž požádal členy SRUPy o výpomoc
s organizací majálesu

V Pardubicích 11.12.2006
Zapsal: Šťáva Vít

Jiří Michalica
předseda SRUPy

