Společná schůzka Kolejní rady Budeč s vedením koleje
16. 1. 2013
Zasedání Kolejní rady Budeč se uskutečnilo dne 16. 1. 2013 od 8 hod. v kanceláři paní Benákové, vedoucí Koleje Budeč.
Přítomní členové KR Budeč:

Jan Švadlenka (předseda), Růžena Fantová (místopředsedkyně),
Tomáš Ječmen, Aleš Petelák, Martin Plaček

Hosté:

Renata Benáková (vedoucí koleje), Jiřina Pecháčková (ubytovatelka, přišla pouze na několik minut)

Program:
1) Seznámení vedení koleje s novými členy kolejní rady
2) Tělocvična
3) Nepořádek v sušárně
4) Chybějící elektrické zásuvky v umývárnách v 1. patře
5) Informace od paní Benákové
Průběh zasedání:
Program zasedání byl schválen tichým souhlasem.
1) Seznámení vedení koleje s novými členy kolejní rady:
Paní Benáková přivítala kolejní radu při prvním společném zasedání od voleb, které proběhly 21.
a 22. listopadu 2012, a poblahopřála jejím členům ke zvolení. Nově zvolení členové kolejní rady
(A. Petelák a M. Plaček) se jí poté představili.
2) Tělocvična:
a) J. Švadlenka se dotázal na výši poplatků za tělocvičnu a poukázal na to, že je nenalezl nikde
vyvěšené. Paní Pecháčková odpověděla, že činí 15 Kč za každou započatou půlhodinu výpůjčky
nezávisle na počtu lidí; klíč si může zapůjčit pouze osoba ubytovaná v Koleji Budeč. R. Fantová
namítla, že bylo dosavadní praxí neúčtovat žádné poplatky skupině do tří osob. Paní Pecháčková vysvětlila, že vrátní nemohou opakovaně prověřovat, kolik lidí vlastně v tělocvičně je, a že
15 Kč za 30 min podle ní není vysoká částka. Kolejní rada s tím nesouhlasí.
b) Kolejní rada přednesla návrhy několika ubytovaných studentů pořídit následující vybavení
tělocvičny:
 branky na florbal v ceně přibližně 2500 Kč,
 síť na badminton v ceně 300 – 1000 Kč,
 posilovací lavici a sadu činek v ceně do 10000 Kč.
Paní Benáková odpověděla, že návrhy prodiskutuje s paní Mikušovou, vedoucí 2. správy KaM,
a poté kolejní radu informuje, zda jim bude vyhověno.
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Kolejní rada následně upozornila na několik možných potíží spojených s používáním nového
vybavení. V souvislosti s tím navrhl T. Ječmen instalovat na stěny tělocvičny háčky
pro uchycení badmintonové sítě. Dále kolejní rada pro velkou vytíženost tělocvičny navrhla
umístit posilovací lavici do zamřížované místnosti před skladem prádla, aby zájemci o cvičení
nebyli omezeni dlouhodobými rezervacemi tělocvičny v nejžádanějších časech. Umístění lavice v těchto prostorách však paní Benáková odmítla, neboť je zde uloženo špinavé ložní
prádlo. Alternativní návrh umístění lavice ve studovně č. 10 kolejní rada zváží.
c) J. Švadlenka se zeptal, zda nadále trvají všechny pronájmy tělocvičny sjednané ředitelství KaM,
nebo zda se čas některé z těchto dlouhodobých rezervací uvolnil, takže by tělocvična mohla být
k dispozici studentům ubytovaným v Koleji Budeč. Paní Benáková odpověděla, že neví o žádném ukončeném pronájmu v nynějším akademickém roce.
3) Nepořádek v sušárně:
Kolejní rada oznámila, že vzhledem k přetrvávajícímu nepořádku v sušárně přestěhovala všechno
povalující se prádlo do zasedací místnosti, a pokud o ně nikdo neprojeví zájem, vyhodí je. Totéž
bude činit vždy, když zjistí, že se v sušárně prádlo opět hromadí.
4) Chybějící elektrické zásuvky v umývárnách v 1. patře:
Kolejní rada požádala o instalaci elektrických zásuvek do umýváren v 1. patře, kde na ně
při rekonstrukci nebylo pamatováno (jednalo se o první rekonstruovaná sociální zařízení v Koleji
Budeč). Paní Benáková odpověděla, že nechá prověřit, zda by to bylo možné (pravděpodobně
při nejbližší revizi elektroinstalace).
5) Informace od paní Benákové:
a) Paní Benáková sdělila, že:
 byl pořízen nový vysavač a byl vybrán tak, aby déle vydržel,
 byl naladěn klavír,
 po revizi proběhnou opravy elektroinstalace,
 protékající záchod ve 3. patře byl reklamován, ale zatím nebyla zjištěna příčina, odkud
se voda bere.
b) Dále paní Benáková informovala, že paní Mikušová, vedoucí 2. správy KaM, navrhla ředitelství
KaM následující:
 pokračovat ve výměně oken (nejméně 47, možná ale všech zbývajících, provedena by
byla v létě),
 rekonstruovat šatny a sociální zařízení u tělocvičny,
 vymalovat studovny,
 pořídit asi 70 nových psacích stolů,
 vymalovat nejvýše 25 pokojů v nejhorším stavu (zřejmě také v létě).
U těchto akcí bude záležet, zda je ředitelství KaM schválí.
Zapsal: J. Švadlenka
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