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Schůzka Kolejní rady Budeč 
12. 6. 2014 

Zasedání Kolejní rady Budeč se uskutečnilo 12. června 2014 od 20:00 hod. v zasedací místnosti ko-

lejní rady. 

Přítomní členové KR Budeč:  Jan Švadlenka (předseda), Růžena Fantová (místopředsedkyně), 

Martin Plaček, Hana Illichová 

Omluvení členové KR Budeč: Aleš Petelák 

Program: 

1) Losování jednolůžkového pokoje 

2) Změna pravidel losování jednolůžkového pokoje 

3) Doplnění vybavení koleje 

4) Kufrárna 

5) Zámluvy pokojů na akademický rok 2014/2015 

6) Informace k výměně nábytku v 1. patře 

7) Činnost kolejní rady po prázdninách 

8) Různé 

Průběh zasedání: 

Program zasedání byl schválen tichým souhlasem. 

1) Losování jednolůžkového pokoje: 

V září se v Koleji Budeč uvolní další tři jednolůžkové pokoje. Do losování o ně se přihlásili Jana 

Bayerová (pokoj 114), Anna Bouřilová (pokoj 214), Soheil Ghadr (pokoj 401), Anna Stiborová 

(pokoj 118), Michal Sýkora (pokoj 202), Marek Šatný (pokoj 515), Martin Šatný (pokoj 515) 

a Matúš Velický (pokoj 513). 

Z nich kolejní rada v tajném losování vybrala Soheila Ghadra, Matúše Velického a Michala Sý-

koru. Mimo to kolejní rada vylosovala jednoho náhradníka, aby se nemusela znovu scházet 

k losování v případě, že by se po 14. 6., dokdy se prodlužují stávající smlouvy o ubytování, uvol-

nil další jednolůžkový pokoj. Tímto náhradníkem se stala Jana Bayerová. 

Kolejní rada vylosovaným blahopřeje. 

2) Změna pravidel losování jednolůžkového pokoje: 

Kolejní rada se dále rozhodla zpřesnit pravidla losování jednolůžkových pokojů, která schválila 

jako své usnesení č. 1/2012 dne 6. 8. 2012. Vzhledem k tomu, jak jsou jednolůžkové pokoje žá-

dané, domnívá se kolejní rada, že by je měli přednostně získávat ti, kteří v Koleji Budeč bydlí již 

delší dobu. 

Nové znění pravidel losování jednolůžkových pokojů schválila kolejní rada jako své usnesení 

č. 6/2014: 

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

které provede kolejní rada při svém zasedání. 
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2. Do losování se smějí přihlásit pouze ti zájemci o jednolůžkový pokoj, kteří v Koleji Budeč 

bydlí aspoň jeden rok. 

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

4. Výjimky z těchto pravidel posuzuje kolejní rada. 

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

3) Doplnění vybavení koleje: 

Kolejní rada též diskutovala o doplnění některého vybavení koleje. Vedení koleje doporučila za-

koupit nové sušáky na prádlo, které by byly umístěny aspoň v jedné umývárně v každém patře. 

Mimo to se rozhodla požádat vedení koleje o instalaci zásobníků na tekuté mýdlo do každé 

umývárny. Tyto zásobníky by paní uklízečka doplňovala podle potřeby. 

4) Kufrárna: 

Usnesení č. 7/2014: 

Letní kufrárna bude k dispozici od 20. 6. do 19. 10. 2014. Pravidla zůstávají stejná jako 

v předchozích letech včetně propadnutí vratné zálohy a uložených věcí ve prospěch kolejní rady 

tomu, kdo si je nevyzvedne do ukončení provozu kufrárny. 

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

5) Zámluvy pokojů na akademický rok 2014/2015: 

Kolejní rada Budeč se rozhodla prozatím nevyužít elektronického systému zámluv, který napro-

gramovali v Koleji 17. listopadu. Rozdělování pokojů tedy bude R. Fantová opět provádět ručně. 

6) Informace k výměně nábytku v 1. patře: 

Plánovaná výměna nábytku proběhne nejprve v polovině 1. patra blíže k Lublaňské ulici. Aby 

byli ubytovaní postiženi co nejméně, bude vyklizena kolárna a po dobu výměny nábytku bude 

sloužit coby schodiště pro dělníky. Prostor, kde se výměna nábytku uskuteční, pak bude 

od zbytku patra oddělen uzamčením „lítacích“ dveří. Výměna nábytku v 1. patře bude jakousi 

generálkou pro zbytek koleje. Kolejní rada ji bude bedlivě sledovat. 

M. Plaček informoval, že bude nutné kolárnu vyklidit do konce června. Kola budou přesunuta 

do garáže ústící do Lublaňské ulice. M. Plaček vyvěsí oznámení, v němž bude apelovat na to, aby 

ta kola, která nejsou využívána, byla odvezena mimo prostor koleje. Pokud si některý majitel své 

kolo z kolárny nepřesune, provede přesun zaměstnanec koleje, a bude-li to nutné, přeštípne 

zámek. 

7) Činnost kolejní rady po prázdninách: 

J. Švadlenka oznámil, že se v září s vysokou pravděpodobností odstěhuje z Koleje Budeč. Skončí 

tak jeho členství v Kolejní radě Budeč i jeho předsednictví v Grémiu předsedů kolejních rad, 

avšak i nadále zůstane místopředsedou Rady Kolejí a menz Univerzity Karlovy (dozorčím 

orgánu KaM, jehož členy jmenuje J. M. rektor). J. Švadlenka nicméně i nadále hodlá být 

nápomocen, např. se může podílet na organizaci Párty pro nováčky koleje či dalších akcí 

v tělocvičně a může pomoci i s činností kolejní rady, neboť s ní má po svém devítiletém půso-

bení v tomto samosprávném orgánu značné zkušenosti včetně znalosti nejrůznějších předpisů, 

na jejichž tvorbě se často podílel. K tomu J. Švadlenka požádal, zda by se mohl zúčastnit ustavu-

jícího zasedání nové kolejní rady po volbách, které proběhnou v listopadu. Dále sdělil, že se po-

kusí své přestěhování zařídit tak, aby již kolejní rada nemusela vyhlašovat doplňovací volby, 
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když se v listopadu budou konat řádné1. Mimo to J. Švadlenka při svém odchodu z koleje předá 

kolejní radě veškeré písemnosti týkající se kolejní rady, které shromáždil, jak v tištěné podobě, 

tak vypálené na CD. V září by také rád uspořádal rozlučkovou párty. 

Kolejní rada informace od J. Švadlenky vzala na vědomí a dále diskutovala především 

o organizaci listopadových voleb. Protože se ukázalo, že bude znovu kandidovat zřejmě pouze 

H. Illichová, bude třeba nalézt další kandidáty. Kolejní rada se proto rozhodla oslovit vytipované 

osoby, o nichž je známo, že se o činnost kolejní samosprávy zajímají či s ní již nyní spolupracují 

a budou ještě v Koleji Budeč nějakou dobu bydlet. 

M. Plaček také oznámil, že se po odstěhování se T. Ječmena z koleje stal novým správcem kolej-

ních internetových stránek (kolejbudec.unas.cz).  

8) Různé: 

a) J. Švadlenka navrhl sejít se ještě v červnu k výměně nábytku v 1. patře. Zúčastnit by se měla 

paní Benáková, vedoucí Koleje Budeč, a pan Jandus, vedoucí Technického útvaru Kolejí 

a menz UK, který na výměnu nábytku dohlíží. J. Švadlenka si od toho slibuje lepší informova-

nost, protože na některé detaily výměny nábytku dohlíží vedení koleje a na jiné Technický 

útvar. J. Švadlenka se proto dotáže paní Benákové, zda s podobnou schůzkou souhlasí. Pokud 

se setkání s paní Benákovou a panem Jandusem neuskuteční, bude se další plánovaná 

schůzka kolejní rady konat v září a bude věnována především přípravě Párty pro nováčky 

koleje (J. Švadlenka se jí patrně zúčastní jako host). 

b) J. Švadlenka též oznámil, že se stal členem „Pracovní skupiny k definování návrhu změn 

v oblasti ubytování – pravidla, administrace“, kterou jmenoval pan ředitel Kolejí a menz UK. 

J. Švadlenka je jejím členem coby předseda Grémia předsedů kolejních rad a místopředseda 

Rady KaM UK (jakožto zástupce ubytovaných) společně s Mgr. Makajevem (další člen Rady 

KaM UK), JUDr. Svobodovou (právnička KaM) a Mgr. Hurdovou (vedoucí Ubytovacího útvaru 

KaM UK, předsedkyně pracovní skupiny). Výstupem činnosti pracovní skupiny budou nové 

Zásady ubytování a Všeobecné ubytovací podmínky, proto by J. Švadlenka uvítal, kdyby se 

k předběžným verzím vyjádřili též ostatní členové kolejní rady. 

c) Kolejní rada diskutovala také o uživatelích tělocvičny. Protože nesouhlasí s přístupem sku-

piny maďarského folklóru, přijala usnesení č. 8/2014: 

Kolejní rada Budeč nesouhlasí s dalším pronájmem tělocvičny maďarské taneční sku-

pině, protože svými botami poškozuje podlahovou krytinu a nerespektuje výzvy 

k nápravě. 

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

Zapsal: J. Švadlenka 

                                                 
1
 Kolejní rada není povinna vyhlašovat doplňovací volby v termínu méně než dva měsíce před uplynutím funkčního období 

(viz čl. 7 odst. 7 Volebního řádu pro volbu členů kolejních rad Univerzity Karlovy); u nynější Kolejní rady Budeč skončí 

funkční období 2. 12. 2014. 


