Schůzka Kolejní rady Budeč
30. 1. 2013
Zasedání Kolejní rady Budeč se uskutečnilo dne 30. 1. 2013 od 21:45 hod. v zasedací místnosti kolejní
rady.
Přítomní členové KR Budeč:

Jan Švadlenka (předseda), Růžena Fantová (místopředsedkyně),
Tomáš Ječmen, Aleš Petelák, Martin Plaček

Hosté:

Hana Illichová, Hana Hušková, Jan Kaleta, Jana Pilátová, Martin
Petružálek

Program:
1) Vybavení tělocvičny
2) Platba za tělocvičnu
3) Pravidla kolárny
4) Likvidace prádla
5) Různé
Průběh zasedání:
Program zasedání byl schválen tichým souhlasem.
1) Nářadí do tělocvičny:
Protože vedení koleje schválilo návrh na pořízení nového vybavení tělocvičny1, diskutovala kolejní
rada o způsobu nákupu. Ten zajistí kolejní rada a vedení ho poté proplatí.
K umístění posilovacího nářadí se kolejní rada rozhodla zřídit posilovnu v místnosti č. 10. Tak
bude možné jeho používání lépe kontrolovat. K zamezení krádežím bude vyhotoven podrobný seznam nářadí, podle něhož vrátná posilovnu při vrácení klíče zkontroluje. Všechny kusy nářadí také
budou mít stanovena svá místa, kde musejí při vracení klíče ležet.
J. Kaleta navrhl pořídit ještě eliptický crossový trenažér. Kolejní rada namítla, že pro něj
v současnosti není zřejmě volné místo. Navíc nelze přijít za vedením s dalším požadavkem krátce
poté, co již schválilo nákup jednoho vybavení. Kolejní rada proto nyní bude shromažďovat návrhy
k doplnění vybavení tělocvičny či posilovny a teprve po určitém čase tyto návrhy opět přednese
vedení koleje.
2) Platba za tělocvičnu:
A. Petelák navrhl změnit způsob platby za použití tělocvičny. Nově by to již nebylo v hotovosti, ale
podobně jako v případě použití prádelny by se poplatek strhával z kolejného, a účtovaly by se
též rezervace bez ohledu na to, zda byl klíč od tělocvičny v příslušném termínu skutečně zapůjčen.
Kolejní rada souhlasí (usnesení 1/2013, hlasování 5-0-0, pro-proti-zdržel se), protože si je vědoma, že je tělocvična v podstatě trvale obsazena ve večerních hodinách. Navržené opatření by
mělo být negativní motivací pro ty, kteří si tělocvičnu rezervovali a pak ji nevyužijí, a mělo by také
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Jedná se o posilovací lavici, sadu činek, branky na florbal a badmintonovou síť, viz odst. 2) bod b) zápisu ze dne 15. 1. 2013.
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ztížit zapůjčování tělocvičny těm, kteří nejsou ubytováni v Koleji Budeč a pouze se nahlásí
na některého ubytovaného. Nyní tedy kolejní rada přednese návrh paní Benákové, vedoucí Koleje
Budeč.
3) Pravidla kolárny:
A. Petelák konstatoval, že současný systém evidence kol nefunguje. Kolejní rada proto diskutovala,
jak jej změnit. Nakonec se rozhodla ponechat současné znění „Pravidel používání kolárny“ a pouze
připojit ustanovení: „Kolejní rada je oprávněna z kolárny kdykoli odstranit ta kola, která nebyla evidována.“ (jako odst. 2) písm. e)) – usnesení 2/2013
Hlasování (pro-proti-zdržel se): 5-0-0
4) Likvidace prádla:
Kolejní rada se rozhodla definitivně zlikvidovat prádlo, které odstranila při úklidu sušárny2. Předtím umožnila těm studentům, kteří některý kus postrádali, aby zkontrolovali, zda se nenachází
mezi odstraněným prádlem. Během zasedání také nechala zájemce, aby si vybrali kusy prádla,
které si chtějí ponechat. Zbylé prádlo bude pravděpodobně uloženo do sběrného kontejneru některé z dobročinných organizací.
5) Různé:
a) R. Fantová si postěžovala na obtížného hosta, který velmi často obývá hostinský pokoj
a přikazuje uživatelům klavírní místnosti, jež se nachází o několik místností vedle, aby
po 22. hodině přestali hrát, ačkoli byla klavírní místnost nedávno odhlučněna a téměř nic z ní
není slyšet. Pokud jej hráč na klavír ignoruje, nutí host vrátné, aby zakročily. Kolejní rada se
podivila nad tím, proč se na Budeč opakovaně vrací, když je zde rušen a ubytování zde rozhodně není nejlevnější.
b) J. Kaleta upozornil na to, že židle v pokojích značně vržou a ruší studenty ubytované o patro
níže. Kolejní rada konstatovala, že se jedná o trvalou potíž, která asi není odstranitelná.
c) Padl dotaz, co se stalo se starými lednicemi. Mohly by se půjčovat do pokojů. Kolejní rada to
prověří.
d) Kolejní rada také zkontroluje, zda tělocvičnu v časech trvalých rezervací skutečně využívají
především studenti ubytovaní v Koleji Budeč.
e) J. Švadlenka informoval o novinkách z Grémia předsedů kolejních rad. To naposledy zasedlo
17. 1. 2013 a zabývalo se především stížností na průběh voleb v Koleji Kajetánka. Ačkoli Grémium stížnost shledalo neoprávněnou, ba účelovou (protože stěžovatelé ve volbách neuspěli),
Rada KaM UK nakonec doporučení Grémia nerespektovala a volby v Kajetánce zrušila3.
J. Švadlenka to považuje za pochybení Rady a zvažuje další kroky.
Zapsal: J. Švadlenka
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Podle čl. 8 odst. 8 Volebního řádu pro volbu členů kolejních rad.
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