Zasedání kolejní rady Budeč
21. 4. 2015

Přítomní členové KR: H. Illichová, J. Sokol, I. Hrubá, V. Hrdlička, A. Fridrichovská
Zapisovatel: Illichová
Program:
1)
2)
3)
4)

Výmalba studovny (3. patro)
Reorganizace kolárny
Rezervace tělocvičny
Ostatní

Průběh zasedání:
1) Během roku budou znovu vymalovány všechny studovny na Budči. Jelikož do
studovny na 3. patře (malé i velké) bude pořízen i nový nábytek, KR se snažila zvolit
vhodnou doplňkovou barvu na výmalbu. Byla vybrána zelená barva, jejíž odstín bude
upřesněn podle vzorníku firmy, která bude výmalby provádět.

2) Kolárna na Budči je značně přeplněná a nepřehledná, proto se KR rozhodla pro její
reorganizaci. Jiří Sokol provede kontrolu Průjmů (Průkaz jezdecké mašiny) a
zaeviduje (či vyřadí) neregistrovaná kola v kolárně. Jiří Sokol také navrhl změnu
dosavadního systému fungování kolárny – místo průkazek by každý majitel kola
obdržel zámek s klíčem, kolo si jím uzamkl v kolárně a klíček odevzdal na vrátnici.
Pokud by chtěl dotyčný s kolem vyjet, vyzvedl by si klíček od zámku na vrátnici, vzal
si kolo a klíček opět dal vrátné. A to proto, aby se neztrácely zámky ani klíčky.
Jelikož v současném stavu je kolárna nedostačující, především z důvodu špatné
prostorové organizace, chceme pořídit háky na kola a rádi bychom, aby každý měl
na kolo svůj vlastní hák, a to co nejdříve.
V první řadě je důležité zjistit, zda se v létě nebude kolárna znovu vyklízet a sloužit
jako schodiště pro zedníky, kteří budou rekonstruovat druhou půlku prvního patra.
Hanka Illichová tuto informaci zjistí od paní ubytovatelky. Pokud se kolárna bude
vystěhovávat, bude se prostorová reorganizace řešit až v září.
3) KR se shodla, že už nebude přijímat žádné další dlouhodobé rezervace tělocvičny,
jelikož už nyní je tělocvična velmi zaplněná a nezbývá příliš prostoru pro jednorázové
akce.
4) Rezervace pokojů na příští rok bude možné provádět od 1.8. do 30.8.2015, a to jejich
zasláním na kolejní mail. Rezervace budou přijímány pouze ve vymezeném období.

