Kompetence a organizační struktura SB PřF UP
Vedoucí správy budov, Ing. Dagmar Zlámalová, personálně a koncepčně řídí správu budov. Zodpovídá za
bezporuchový provoz budov a technologických zařízení ve správě PřF UP a dále zajišťuje:
 dlouhodobé a krátkodobé smlouvy o nájmu nebytových prostor PřF UP
 dodavatelské smlouvy, rámcové objednávky (ostraha objektů)
 smlouvy na servis a údržbu zařízení
 personální záležitosti (úklid, ostraha, údržba, provoz zeleně, provoz IT)
Provoz fakulty na Envelopě
Vedoucí technik: Ing. Ondřej Kolář (kl. 4037, mobilní telefon 777 775 737)
 zodpovídá za bezporuchový provoz, opravy, údržbu objektů a technologických zařízení včetně
SLO, VLD, Pevnosti poznání, rekreačního a školicího střediska v Karlově p. Pradědem
 aktualizace FAMA+
 vyřizování požadavků na HELP DESKu (opravy, údržba, závady)
 řízení údržby
 příprava podkladů pro vyhlášení veřejných soutěží na servis, opravy
Vedoucí provozu: Věra Holišová (kl. 4038, mobilní telefon 733 690 766)
 řídí, plánuje a organizuje činnosti zaměstnanců úklidu a ostrahy včetně SLO, VLD, Pevnost
poznání, nově je od 1.3.2016 zodpovědná za řízení, plánování a organizaci činností úklidu a
ostrahy v areálu Holice, část odpovědností převzala po Ing. Malém, který ukončil PP k 29.2.
 řídí a organizuje činnost Podatelny
 agenda odpadového hospodářství
 úklid venkovních prostor (Envelopa, SLO, VLD + Pevnost poznání)
 provozní záležitosti (stěhování, výmalba společných prostor, mytí exteriérů budov aj.)
 autoprovoz, CCS karty
Referent SB Envelopa: Filip Zlámal (kl. 4035, mobilní telefon 775 902 489)
 nákup drobného materiálu na opravy a údržbu zařízení
 dodržování zákonných revizí
 agenda klíčů a parkovacích karet (včetně areálu Holice)
 převod telefonní linek
 agenda nebezpečného odpadu
 poptávkové řízení, příprava podkladů pro veřejné soutěže
Provoz fakulty v Holici
Vedoucí technik: Ladislav Huslar (kl. 4964, mobilní telefon 734 188 945)
 zodpovídá za bezporuchový provoz, opravy a údržbu objektů a technologických zařízení v areálu
Holice
 aktualizace FAMA+
 řízení údržby
Referent SB: Petr Krnáč
 nákup drobného materiálu na opravy a údržbu zařízení
 dodržování zákonných revizí
 reklamace zařízení a objektů
 agenda klíčů, převod a přesun telefonních linek
 agenda nebezpečného odpadu

Provoz zeleně
Vedoucí provozu: Ing. Lenka Kubáčová – samostatný odborný zahradník (kl. 4971, mob.: 739 343 251)
 péče a údržba venkovní zeleně u všech objektů PřF UP
 péče a údržba o interiérové zeleně ve společných prostorách Envelopy a Holice
 bio-odpadové hospodářství
 náhradní výsadba + žádosti o povolení kácení
Provoz IT
Mgr. Jan Klapal – správce počítačové sítě Holice, v době nepřítomnosti zastupuje Ing. Mayerovou
Jaroslav Polej - správce počítačové sítě (Pevnost poznání + Holice + zástup za Ing. Klapala)
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