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Schůzka Kolejní rady Budeč 

6. 8. 2012 

Zasedání Kolejní rady Budeč se uskutečnilo 6. 8. 2012 od 21:45 v zasedací místnosti kolejní rady. 

Přítomní členové KR Budeč:  Jan Švadlenka (předseda), Edita Homolková (místopředsedkyně, 
přišla později), Tomáš Ječmen, Růžena Fantová 

Omluvení členové KR Budeč: Veronika Kordová 

Program: 

1) Informace o průběhu rezervací lůžek 

2) Schválení pravidel pro přidělování uvolnění jednolůžkových pokojů 

3) Vyhlášení losování jednolůžkových pokojů 

4) Spolupráce KR Budeč s ubytovací kanceláří při 2. kole žádostí o ubytování 

5) Spolupráce KR Budeč s ubytovací kanceláří při vyřizování nástupů na kolej 

6) Ukázka nového kolejního dataprojektoru 

7) Pořízení basketbalového koše 

8) Předběžné plánování Párty pro nováčky 

9) Ostatní 

Průběh zasedání: 

Program byl schválen tichým souhlasem. 

1) Informace o průběhu rezervací lůžek: 

R. Fantová sdělila, že již rezervace dokončuje a 8. srpna je, v souladu s odst. 5 Opatření ředitele 

č. 11/2012 (Harmonogram a způsob provádění zámluv pokojů), předá do ubytovací kanceláře. 

R. Fantová dále informovala, že po vyhodnocení žádostí o ubytování v systému REHOS zůstalo 

20 volných lůžek (v roce 2011 to bylo asi 10). Jejich počet se ale může snížit po vyřízení námi-

tek v námitkové komisi1. Uvolnilo se také několik jednolůžkových pokojů. 

2) Schválení pravidel pro přidělování uvolnění jednolůžkových pokojů: 

S ohledem na dosavadní zvyk, že se na přidělování uvolněných jednolůžkových pokojů v Koleji 

Budeč podílí kolejní rada, byla projednána pravidla, jimiž se toto rozdělování bude řídit (usne-

sení KR Budeč č. 1/2012): 

1. Jednolůžkové pokoje budou přiděleny po dohodě s ubytovatelkou na základě losování, 

které provede kolejní rada při svém zasedání. 

2. Do losování se smějí přihlásit pouze ti zájemci o jednolůžkový pokoj, kteří jsou v daném 

okamžiku ubytováni v Koleji Budeč. 

3. Výsledek losování není závazný. Jedná se pouze o doporučení pro ubytovatelku 

Hlasování (pro-proti-zdržel se): 4-0-0 

                                                 
1 Námitková komise zasedla 7. 8. 2012 a jejím členem byl také J. Švadlenka. Více o funkci námitkové komise viz v Zásadách 
ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2012/2013 (čl. 9). 
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3) Vyhlášení losování jednolůžkových pokojů: 

Usnesení KR Budeč č. 2/2012: Losování jednolůžkových pokojů proběhne v neděli 12. srp-

na 2012 ve 21 hod. Zájemci se mohou hlásit do 20 hod. 

Hlasování (pro-proti-zdržel se): 4-0-0 

4) Spolupráce Kolejní rady Budeč s ubytovací kanceláří při 2. kole žádostí o ubytování: 

Paní ubytovatelka požádala kolejní radu o pomoc během 2. kola žádostí o ubytování2. 

Od 17. srpna 2012 mohou zájemci podat žádost o ubytování jednak elektronicky či poštou, 

jednak osobně v ubytovací kanceláři, přičemž ti, kdo se dostaví osobně, budou mít 

při vyřizování své žádosti přednost. Každoročně tak před ubytovací kanceláří vznikají fronty. 

Kolejní rada se proto dohodla, že paní ubytovatelce vypomůže ve složení R. Fantová + T. Ječ-

men či J. Švadlenka. Asistovat bude zejména při vyřizování žádostí o ubytování, vyplňování 

smluv, rozdělování lůžek a případně též organizaci fronty. 

Kolejní rada dále vzala na vědomí, že budou vchodové dveře do prostorů Koleje Budeč 

přes noc uzamčené a nebude před nimi moci vznikat fronta, neboť se jedná o únikový východ.  

5) Spolupráce KR Budeč s ubytovací kanceláří při vyřizování nástupů na kolej: 

Paní ubytovatelka také požádala kolejní radu o asistenci během vyřizování nástupů na kolej 

(v polovině září 2012), zejména při vyplňování smluv o ubytování, kolejenek, apod. 

Kolejní rada konstatovala, že je schopna vypomáhat po dva půldny. 

6) Ukázka nového kolejního dataprojektoru a promyšlení pravidel jeho používání: 

T. Ječmen představil novou kolejní promítačku, kterou pořídil se souhlasem vedení koleje, a to 

mu ji poté proplatilo. Promítačka bude k zapůjčení studentům ubytovaným v Koleji Budeč. 

T. Ječmen také souhlasil, že sepíše pravidla jejího používání. Předběžně sdělil, že půjčovné 

bude 30 – 40 Kč za večer a pro promítání na hromadných akcích (např. promítání fotografií 

z cest) může být po domluvě pouze symbolický poplatek. Z peněz budou pokryty náklady 

na údržbu (např. výměnu lampy). Promítačka nebude smět opustit prostor Koleje Budeč a půj-

čovat se bude pouze do půlnoci. 

Kolejní rada dále požádá vedení koleje o instalaci háčků do místnosti 518 (studovna v 5. patře), 

aby bylo možné zavěšovat plátno. Projedná také s vedením koleje pořízení dvou chybějících 

kabelů – jeden umožní připojit k počítači reproduktory promítačky, druhý poskytne kvalitnější 

přenos videa. 

7) Pořízení basketbalového koše: 

T. Ječmen souhlasil, že se pokusí vybrat vhodné uchycení basketbalového koše, jehož nákup 

vedení koleje již schválilo. 

 

 

                                                 
2 Jeho průběh upravuje Opatření ředitele č. 15/2012.  
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8) Předběžné plánování Párty pro nováčky: 

Kolejní rada diskutovala o programu tradiční Párty nováčky, která se uskuteční ve středu 

3. října 2012. Akce bude zahájena prezentací, během níž kolejní rada sdělí nováčkům základní 

informace o koleji. Následovat bude orientační běh a poté koncert v tělocvičně. Kolejní rada 

nyní osloví možné kapely a pozve také paní Mikušovou, vedoucí 2. správy Kolejí a menz UK, 

a paní Benákovou, vedoucí Koleje Budeč. 

9) Ostatní: 

a) Výměna oken: R. Fantová sdělila, že proběhne v září. Přesný termín bude stanoven, až se 

paní Mikušová vrátí z dovolené. Vyměněna budou některá okna v 1. – 4. patře směřující 

do zahrady koleje. Zatím ještě není rozhodnuto, zda se pokoje po výměně oken budou také 

malovat. Kolejní rada zajistí harmonogram rekonstrukce – kontaktuje studenty, jichž se re-

konstrukce týká, a zjistí od nich, kdy se jim to nejvíce hodí. 

b) Problémy v systému REHOS: J. Švadlenka informoval o množství chyb, které se vyskytly 

v systému REHOS při vyhodnocování elektronických žádostí o ubytování. Zejména se jed-

nalo o neoprávněné přidělení 2000 bodů studentům v 1. ročnících navazujícího magister-

ského studia, byť nešlo o jejich první studium na Univerzitě Karlově, nabízení typů ubyto-

vání, které nebyly k dispozici, a v některých kolejích také nabízení výrazně menšího počtu 

lůžek, než byla volná kapacita koleje (např. v Koleji Švehlova zůstalo po vyhodnocení 

v systému REHOS asi 90 volných lůžek, ačkoli poptávka značně převyšovala nabídku). 

V důsledku chyb tak získali ubytování studenti, kteří je získat neměli, a naopak nebylo při-

znáno studentům, kteří je obdržet měli. 

J. Švadlenka dále sdělil, že Grémium předsedů kolejních rad přijalo usnesení, v němž vy-

zvalo k prošetření celé záležitosti a nápravě škod. Pokusí se také prosadit, aby námitková 

komise vyhověla všem studentům, kteří podali námitku a u nichž shledá, že byli chybami 

v systému REHOS poškozeni. 

c) Nepořádek v sušárně: V sušárně se hromadí stále více prádla bez jasného majitele. Kolejní 

rada ho proto přestěhuje do místnosti kolejní rady, kde bude po domluvě k dispozici. Po-

kud se o prádlo nikdo nepřihlásí, bude po čtrnácti dnech vyhozeno. 

d) Klíče od skříněk v kuchyních: Kolejní rada prověří, zda ti studenti, kteří se odstěhovali 

z Koleje Budeč, tyto klíče vrátili. 

e) Nepořádek v lednicích: Kolejní rada konstatovala, že jsou lednice stále špinavější. Vzhledem 

k pozdní noční hodině se však nedokázala shodnout na žádném postupu, který by studenty 

donutil k jejich častějšímu uklízení. 

           Zapsal: J. Švadlenka 


