Mimořádná schůzka Kolejní rady Budeč
3. 6. 2014

Mimořádné zasedání Kolejní rady Budeč se uskutečnilo 3. června 2014 od 8:30 hod. v kanceláři
paní Benákové.
Přítomní členové KR Budeč:

Jan Švadlenka (předseda), Růžena Fantová (místopředsedkyně),
Aleš Petelák, Martin Plaček, Hana Illichová

Hosté:

Renáta Benáková (vedoucí Koleje Budeč), Jitka Pecháčková
(ubytovatelka Koleje Budeč), Josef Jiřišta (pouze krátce – převzal
výstrahu)

Program:
1) Opakující se výtržnosti
2) Doplnění vybavení koleje
Průběh zasedání:
Program zasedání byl schválen tichým souhlasem.
1) Opakující se výtržnosti:
Mimořádné zasedání Kolejní rady Budeč bylo svoláno z důvodu opakujících se výtržností
v Koleji Budeč. V noci na 29. května někdo strhal veškerý obsah nástěnky na odpočívadle
mezi 1. patrem a přízemím (jsou zde umísťována oznámení kolejní rady a vedení koleje).
Na nástěnku poté pověsil kolejní telefon z chodby. Další výtržnosti byly zaznamenány
v předchozích dnech (krádeže jídla z lednice v 1. patře, házení fotbalových míčů z oken koleje,
apod.). Vedení koleje rovněž obdrželo petici podepsanou 27 lidmi proti těmto výtržnostem,
a rozhodlo se tudíž jednat. M. Petružálkovi, J. Jiřištovi a P. Mikovi byla navržena výstraha.
U M. Petružálka se bude jednat o druhou výstrahu v krátké době, a proto vedení koleje požádá
ředitelství Kolejí a menz, aby mu ukončilo ubytování.
Kolejní rada s navrženými výstrahami vyslovila souhlas (usnesení č. 5/2014):
Při svém mimořádném zasedání se Kolejní rada Budeč usnesla, že souhlasí s udělením výstrahy M. Petružálkovi, P. Mikovi a J. Jiřištovi. Dále též souhlasí s tím, aby bylo M. Petružálkovi ukončeno ubytování, protože se jedná již o druhou výstrahu.
Hlasování (pro-proti-zdržel se): 5-0-0
2) Doplnění vybavení koleje:
Kolejní rada požádala o koupi nového žehlicího prkna či opravu stávajícího (je propálené) a nákup prodlužovacího kabelu a reproduktorů k promítačce. Celková částka nepřesáhne 1500 Kč.
Paní Benáková s tím vyslovila souhlas a požádala kolejní radu, aby nákup zajistila.
Zapsal: J. Švadlenka
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