Schůzka Kolejní rady Budeč
25. 9. 2013

Zasedání Kolejní rady Budeč se uskutečnilo 25. září 2013 od 20:45 hod. v zasedací místnosti kolejní
rady.
Přítomní členové KR Budeč:

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

Hosté:

Hana Illichová, Rudolf Daniel, Tea Phuong Vu, Jan Holeček,
Martina Holubová

Program:
1) Incident ve 3. patře
2) Dlouhodobé rezervace tělocvičny pro akademický rok 2013/2014
3) Příprava „Párty pro nováčky“
4) Losování jednolůžkového pokoje
5) Různé
Průběh zasedání:
1) Incident ve 3. patře:
Kolejní rada projednala nevhodné chování ubytovaného J. Holečka vůči ubytované Tee Phuong
Vu. Po vyslechnutí obou zúčastněných kolejní rada konstatovala, že opravdu není přípustné házet někomu vejce na dveře pokoje či mu po nich lít vroucí vodu. Kolejní rada J. Holečka důrazně
upozornila, že se jeho chování pohybuje za hranicemi dobrých mravů, a bude-li se opakovat,
může mu být ukončena ubytovací smlouva1. J. Holeček následně přislíbil, že se již podobné excesy nikdy opakovat nebudou.
2) Dlouhodobé rezervace tělocvičny pro akademický rok 2013/2014:
Na základě došlých žádostí o dlouhodobé rezervace sestavila kolejní rada rozvrh tělocvičny
pro akademický rok 2013/2014 (viz přílohu tohoto zápisu). Na konci prvního semestru provede
kolejní rada kontrolu, zda tělocvična skutečně slouží především ubytovaným v Koleji Budeč,
a pro druhý semestr může rozvrh případně změnit.
Usnesení č. 7/2013:
Kolejní rada schvaluje rozvrh dlouhodobých rezervací tělocvičny pro akademický rok
2013/2014. Tento rozvrh lze v průběhu akademického roku dále doplňovat či upravovat.
Hlasování (pro-proti-zdržel se): 5-0-0
3) Příprava tradiční „Párty pro nováčky“:
Kolejní rada pokračovala v přípravě tradiční uvítací párty pro nováčky koleje, která se uskuteční
ve čtvrtek 3. října 2013. Program pro nováčky začne v 17:50, kdy jim postupně (mj. formou orientačního běhu po koleji) budou sděleny důležité informace o koleji, zároveň také budou naraženy sudy
a otevřen koktejlový bar. Od 20:30 začne hrát kapela Corbells.
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Viz čl. VII odst. 3 Všeobecných ubytovacích podmínek.
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4) Losování jednolůžkového pokoje:
V Koleji Budeč se uvolnil další jednolůžkový pokoj, a kolejní rada proto opět vyhlásila losování.
O pokoj projevili zájem Martina Holubová, Tomáš Ječmen a Anna Bouřilová.
Kolejní rada z nich vylosovala M. Holubovou a doporučila vedení koleje přidělit jí uvolněný jednolůžkový pokoj.
5) Různé:
a) Termín schůzky kolejní rady s vedením koleje byl navržen na čtvrtek 24. 10. 2013. Předtím
se ještě kolejní rada sejde, aby se dohodla, co s vedením probrat.
b) J. Švadlenka informoval o záměru vedení KaM přeměnit hostinské pokoje v přízemí Koleje
Budeč v pokoje pro běžné ubytování. Nakonec k tomu kolejní rada přijala usnesení
č. 8/2013:
Kolejní rada Budeč nesouhlasí s přeměnou hostinských pokojů v Koleji Budeč v pokoje
určené pro běžné ubytování. Tyto pokoje jsou využívány např. k přenocování rodičů,
kteří navštívili ubytované, a v Koleji Budeč za ně neexistuje adekvátní náhrada.
Hlasování (pro-proti-zdržel se): 5-0-0
c) Kolejní rada opět diskutovala o tom, jak doplnit vybavení posilovny. Zabývala se především
nabídkou Petra Motlocha k odkupu rotopedu a veslovacího stroje. Kolejní rada nyní zjistí, jakou částku P. Motloch za zmíněné stroje požaduje.
Zapsal: J. Švadlenka

Příloha – Přehled dlouhodobých rezervací tělocvičny Koleje Budeč v ak. roce 2013/2014
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