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Společná schůzka Kolejní rady Budeč s vedením koleje 

25. 4. 2013 

Zasedání Kolejní rady Budeč se uskutečnilo dne 25. 4. 2013 od 8 hod. v kanceláři paní Benákové, ve-
doucí Koleje Budeč. 

Přítomní členové KR Budeč:  Jan Švadlenka (předseda), Růžena Fantová (místopředsedkyně), 
Tomáš Ječmen, Aleš Petelák, Martin Plaček 

Hosté: Renáta Benáková (vedoucí koleje), Alena Mikušová (vedoucí 
2. správy KaM) 

Program: 

1) Poplatky za posilovnu 

2) Změna způsobu platby za tělocvičnu 

3) Různé 

Průběh zasedání: 

Program zasedání byl schválen tichým souhlasem. 

1) Poplatky za posilovnu:  

Na návrh vedení koleje přistoupila kolejní rada na to, aby se za použití nově zřízené posilovny vy-

bíraly poplatky. Ty byly stanoveny na 10 Kč za 1 hod., případně 100 Kč za semestr. Platby budou 

připočteny ke kolejnému obdobně jako při placení prádelny. Ve vrátnici koleje bude v nejbližší 

době zřízen sešit k zaznamenávání rezervací a návštěv posilovny. Na základě těchto záznamů 

bude platba účtována i v případě nevyužité rezervace, která nebude s dostatečným předstihem 

zrušena. Poplatky se budou účtovat od 1. 5. 2013. 

O systému poplatků za posilovnu Kolejní rada hlasovala a návrh přijala jako usnesení č. 4/2013. 

pro-proti-zdržel se: 5-0-0 

2) Tělocvična: 

Kolejní rada též navrhla, aby byly poplatky za tělocvičnu účtovány obdobně jako za posilovnu. Ve-

dení koleje s tím vyslovilo souhlas. Kolejní rada v tomto ohledu upraví „Pravidla používání tělo-

cvičny“, která poté budou platit od příštího akademického roku. 

Paní Benáková dále informovala, že pan Ebert na zadání T. Ječmena vyrobil stojany do tělocvičny 

k nově pořízené badmintonové síti. Tyto stojany budou inventarizovány jako majetek kolejní rady. 

3) Různé: 

a) Kolejní rada přednesla záležitosti, které probírala při svém zasedání 11. 3. 20131: 

� na dotaz ohledně dokončení opravy toalet ve 3. patře paní Benáková sdělila, že je již hotová, 

� na žádost o revizi kuchyní, jež byly nedávno rekonstruovány (např. ve 3. patře se nadouvá 

kuchyňská linka, ve 2. patře do ní zatéká, v 1. patře se odlupuje dýha u skříněk), paní Miku-

šová odpověděla, že všechna patra ještě téhož dne s paní Benákovou a panem Ebertem, 
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údržbářem, projdou a zkontrolují, a pokud se nějaké závady vyskytnou, je možné využít re-

klamace, 

� ve věci doplnění společného vybavení (např. chybějících smetáků) paní Mikušová sdělila, že 

by toto vybavení mělo být ve skladě, a pokud v některých patrech chybí, je nutné se domlu-

vit s paní vedoucí, která jeho doplnění zařídí, 

� v návaznosti na doporučení kolejní rady zavést místo současných dvou sešitů došlé pošty 

(běžné a doporučené) pouze jediný navrhla paní Mikušová instalovat poštovní schránky 

pro běžnou poštu na schodiště mezi přízemím a prvním patrem, jako je tomu v jiných kole-

jích (schránky by byly označeny čísly pokojů, není ovšem v možnostech KaM, aby byly 

na zámek), přičemž by se ve vrátnici nadále evidovaly pouze balíky a doporučená pošta; ko-

lejní rada s návrhem souhlasila, 

� na základě dřívějšího podnětu nechala paní Benáková ve vestibulu koleje instalovat nové 

nástěnné hodiny, neboť ty původní přestaly fungovat, 

� vedení koleje dále souhlasilo s návrhem kolejní rady nahradit staré prádelní šňůry 

v sušárně v kóji za dveřmi novými a pořídit další sušáky na prádlo, 

b) Kolejní rada také diskutovala s vedením koleje o bezdomovcích v blízkém okolí koleje. Paní 

Mikušová vyjádřila znepokojení nad jejich stále drzejším chováním, častým vybíráním popelnic 

před kolejí a matracemi, které mají rozloženy za zahradou. Nedávno také někdo vystříhal 

v plotě zahrady díru a pokusil se proniknout do „dřeváku“. Diskuze nakonec vyústila v návrh 

vysadit podél plotu břečťan, který by zahradu částečně zastínil a znesnadnil na ni vstup. 

c) Kolejní rada informovala, že si dva ubytovaní stěžovali na kouření na schodištích, a navrhla 

proto znovu vylepit cedule „prostor vyhrazený pro kouření“, pokud někde chybějí, 

a dále výzvu, aby kuřáci během kouření zavírali spojovací dveře mezi schodištěm a chodbami 

s pokoji. 

d) R. Fantová navrhla opatřit dveře na schodišti ve vestibulu průduchy, aby vestibul opět větral; 

paní Mikušová odpověděla, že tuto možnost prověří, ale nic neslibuje. 

e) T. Ječmen sdělil, že se z koleje brzy odstěhuje J. Vymětal, správce kolejní sítě. Paní Mikušová 

proto vyzvala kolejní radu, aby navrhla jeho nástupce. 

f) Diskutovalo se také o cenách jídel v menze, které se stále zvyšují a již se blíží „poledním menu“ 

v některých restauracích. Paní Mikušová vysvětlila, že je nynější situace obtížná, neboť ubývá 

strávníků. J. Švadlenka doplnil, že Rada KaM, jejímž je členem, o témže problému debatovala 

při svém minulém zasedání. Menz je bohužel příliš mnoho, ačkoli některé nejsou příliš vytí-

žené, a není jednoduché je zavřít, neboť na nich trvají jednotlivé fakulty. Navíc bývají menzy 

mimo provoz o prázdninách, avšak většina personálu zůstává. 

g) J. Švadlenka informoval, že Kolej Jednota požádala o pokrytí bezdrátovým připojením wi-fi. 

Paní Mikušová odpověděla, že je věc zatím ve stádiu jednání, kolejní rada např. nejdříve musí 

zjistit cenu. J. Švadlenka konstatoval, že pokud se připojení wi-fi v Koleji Jednota osvědčí, dalo 

by se o stejném řešení uvažovat také v Koleji Budeč. 

Zapsal: J. Švadlenka 


