Schůzka Kolejní rady Budeč
12. 6. 2013
Zasedání Kolejní rady Budeč se uskutečnilo 12. 6. 2013 od 21 hod. v zasedací místnosti kolejní rady.
Přítomní členové KR Budeč:

Jan Švadlenka (předseda), Tomáš Ječmen, Martin Plaček

Omluvení členové KR Budeč:

Růžena Fantová (místopředsedkyně), Aleš Petelák

Hosté:

Jiří Vymětal, Edita Homolková

Program:
1) Schválení protokolu z hlasování per rollam
2) Kufrárna
3) Uvolněný jednolůžkový pokoj
4) Nový správce kolejní sítě
Průběh zasedání:
Program byl schválen tichým souhlasem.
1) Schválení protokolu z hlasování per rollam:
Kolejní rada ve své elektronické konferenci debatovala o tom, zda je vhodné účtovat poplatky
za tělocvičnu také v případě nevyužité rezervace. Tato debata vyústila v hlasování per rollam.
Návrh na revizi usnesení kolejní rady č. 1/2013 byl sice v tomto hlasování zamítnut, ale kolejní
rada se shodla, že současný systém není optimální a že se pokusí nalézt lepší řešení. J. Švadlenka
k tomu upozornil, že se ředitelství KaM chystá provozní řády posiloven a tělocvičen včetně způsobu výběru poplatků sjednotit a jednotlivé kolejní rady se k tomu mají vyjádřit.
Hlasování o protokolu (pro-proti-zdržel se): 3-0-0
Protokol z hlasování per rollam je připojen v příloze tohoto zápisu.
2) Kufrárna:
Ve studovně č. 325 bude přes léto opět k dispozici kufrárna. Věci zde budou moci být uloženy
od 19. 6. do 20. 10. 2013. Pravidla ukládání věcí zůstanou stejná jako minulý rok včetně zálohy
100 Kč, která propadne, pokud si dotyčný student nevyzvedne své věci včas, a úplného propadnutí uložených věcí kolejní radě v případě dlouhodobého nereagování na žádosti o jejich odstranění.
3) Jednolůžkový pokoj:
V Koleji Budeč se v brzké době uvolní další jednolůžkový pokoj. Kolejní rada se tentokráte rozhodla výjimečně nevyhlašovat losování a přijala k tomu následující usnesení (č. 5/2013):
Kolejní rada Budeč doporučuje přidělit uvolněný jednolůžkový pokoj Danielu Vávrovi. Kolejní rada o tento pokoj výjimečně nevyhlašuje losování a doporučuje jej přidělit ze závažných zdravotních důvodů na základě lékařské zprávy, kterou má k dispozici.
Hlasování (pro-proti-zdržel se): 3-0-0
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4) Nový správce kolejní sítě:
Vzhledem k tomu, že se z koleje na konci června odstěhuje J. Vymětal, dosavadní správce sítě,
byla kolejní rada vyzvána, aby za něj našla náhradu. Kolejní rada proto do této funkce vybrala
Filipa Matznera.
Usnesení č. 6/2013:
Kolejní rada Budeč doporučuje pověřit správou počítačové sítě v Koleji Budeč Filipa Matznera.
Hlasování (pro-proti-zdržel se): 3-0-0
Zapsal: J. Švadlenka

Příloha – Protokol z hlasování per rollam
Lhůty pro hlasování per rollam (dle čl. 9 odst. 3 Jednacího řádu kolejních rad):
•

Diskuze o návrhu a hlasování o něm:

30. 5. – 2. 6. 2013, 23 hod.

Znění návrhu usnesení:
Kolejní rada přehodnocuje své usnesení 1/2013 ze dne 30. ledna 2013 a usnáší se, že dostačující sankcí za opakované nevyužití rezervace tělocvičny je možnost odepření dalšího přístupu
příslušné osobě do tělocvičny a žádné další postihy nejsou potřeba.
Hlasování (ano-ne-zdržuji se):
Jan Švadlenka:
Aleš Petelák:

NE
NE

•

Růžena Fantová:
Tomáš Ječmen:

NE
ANO

•

Martin Plaček:

ANO

•
•
•

Návrh nebyl přijat.
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