Společná schůzka Kolejní rady Budeč s vedením koleje
24. 10. 2013

Společné zasedání Kolejní rady Budeč a vedení koleje se uskutečnilo 24. října 2013 od 8:00 hod.
v kanceláři paní Benákové, provozní vedoucí koleje.
Přítomní členové KR Budeč:

Jan Švadlenka (předseda), Růžena Fantová (místopředsedkyně),
Aleš Petelák, Martin Plaček, Hana Illichová

Hosté:

Miloš Titzenthaler (vedoucí Koleje Budeč), Renáta Benáková
(provozní vedoucí Koleje Budeč)

Program:
1) Tělocvična a posilovna
2) Prádelna a sušárna
3) Žehlička
4) Rekonstrukce koleje
5) Problémy s dodávkou teplé vody
6) Krádež stanu na zahradě
7) Hostinské pokoje
8) Pošta
9) Instrukce pro vrátné
Průběh zasedání:
1) Tělocvična a posilovna:
a) Kolejní rada upozornila na stížnost uživatelů tělocvičny, že parkety v jednom místě začaly
klouzat, a navrhla jejich pravidelnou údržbu (přebroušení, lakování) např. jednou ročně.
Pan Titzenthaler souhlasil, údržba bude provedena v následujícím roce.
b) Kolejní rada předložila vedení koleje ke schválení nová pravidla používání tělocvičny. Tato
pravidla zpřesňují některé nejasnosti, zavádějí možnost zrušení rezervace nejpozději den
předem a nově zavádějí také platbu za nevyužitou rezervaci.
Dále kolejní rada předložila ceník tělocvičny, jelikož dosavadní poplatky nebyly nikde zveřejněny. Nově se platí 15 Kč za 30 min, přičemž u jednorázového použití tělocvičny
(bez rezervace) jednotlivec či dvojice tento poplatek uhradit nemusejí. Poplatky se budou
účtovat připočtením ke kolejnému tomu, kdo si tělocvičnu rezervoval či si vypůjčil klíč.
Vedení koleje oba dokumenty schválilo a pan Titzenthaler společně s J. Švadlenkou je následně podepsali.
c) Kolejní rada také požádala o nákup dalšího vybavení do posilovny. Pan Titzenthaler vysvětlil, že
rozpočet na rok 2013 je pevně daný a nelze jej překročit. Může se sice stát, že na konci roku budou finance zbývat, ale poté je třeba zvážit, k čemu je použít (např. k rekonstrukcím). Nákup vybavení do posilovny lze ovšem přidat do plánu pro rok 2014. Pan Titzenthaler proto vyzval kolejní
radu, aby mu do poloviny listopadu 2013 zaslala své návrhy.
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2) Prádelna a sušárna:
a) Na dotaz kolejní rady, zda bude v dohledné době pořízena nová pračka namísto porouchané,
Paní Benáková sdělila, že bude na Budeč přesunuta pračka z Koleje Petrská, která přestala
sloužit k ubytování studentů.
b) Dále kolejní rada upozornila na rouru v sušárně, umístěnou ve stropě a sloužící pravděpodobně k odvětrávání. Kdykoli zaprší, kape z této roury voda přímo na prádlo. Jelikož
v sušárně většinou bývají otevřená okna, lze rouru zaslepit.
3) Žehlička:
Paní Benáková informovala, že byla nová žehlička, která přestala fungovat, reklamována, peníze
za ni vráceny a brzy bude pořízena další.
4) Rekonstrukce koleje:
a) Vedení koleje sdělilo, že byla ve 2. patře zahájena oprava terasy, neboť skrze ni zatékalo
do některých pokojů v 1. patře.
b) Na dotaz kolejní rady, zda již existuje plán rekonstrukcí na rok 2014, paní Benáková odpověděla, že zatím připraven není, protože požadavek ze ředitelství KaM zatím nepřišel.
5) Problémy s dodávkou teplé vody:
Kolejní rada se zeptala, proč v poslední době často neteče teplá voda. Pan Titzenthaler vysvětlil,
že byl změněn provozovatel kotelny a ten nový si na její provoz teprve zvyká. Pokud teplá voda
neteče, lze zavolat na dispečink, který má nepřetržitou službu. Ve vrátnici je k dispozici telefonní číslo.
6) Krádež stanu ze zahrady:
A. Petelák upozornil, že byl ze zahrady ukraden stan, který byl již několik let rozložen
nad lavičkami, aby na ně nepršelo. Zůstaly pouze rozházené některé opěrné tyče. V zadní části
zahrady byla objevena prostříhaná díra v plotě. Kolejní rada proto navrhla, aby pan Ebert, údržbář, zahradu každý týden zkontroloval. Pan Ebert rovněž uklidí lavičky, aby se také neztratily.
Následovala diskuze o problémech s bezdomovci, kteří se usadili v okolí koleje, vybírají popelnice, přespávají za zahradou a občas obtěžují žebráním. V minulosti také obsadili „Dřevák“
a ukradli zde většinu elektroinstalace. V možnostech KaM však není podobným excesům zabránit.
7) Hostinské pokoje:
Kolejní rada informovala o svém usnesení č. 8/20131, v němž odmítla plán ředitelství KaM
přeměnit hostinské pokoje v přízemí koleje na pokoje určené pro běžné ubytování. V těchto pokojích občas přespávají např. rodiče, kteří přijeli navštívit ubytované, a vzhledem k tomu, že
bývá Kolej Budeč plně obsazena, není za ně adekvátní náhrada. Pan Titzenthaler odpověděl, že
o tomto plánu ředitelství neví a pokusí se zjistit podrobnosti.
8) Pošta:
Kolejní rada připomněla návrh paní Mikušové, dřívější vedoucí 2. správy KaM2, instalovat
na schodiště mezi přízemím koleje a 1. patrem přihrádky, kam by byla ukládána běžná pošta3.
Kolejní rada tento návrh po zvážení odmítla, protože existuje riziko, že by nějaký vandal mohl
Viz zápis ze dne 25. 9. 2013, bod 5) písm. b).
V červnu 2013 byly jednotlivé správy Kolejí a menz UK zrušeny jakožto nadbytečný mezistupeň řízení.
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Viz zápis ze dne 25. 4. 2013, bod 3) písm. b).
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dopisy brát či je přesouvat do jiných přihrádek. Namísto toho kolejní rada navrhla zřídit
ve vrátnici jediný sešit, do něhož by se zaznamenávala jak běžná, tak doporučená pošta, namísto
stávajícího systému dvou sešitů. Paní Benáková namítla, že si není jistá, zda je to proveditelné.
Pan Titzenthaler s návrhem kolejní rady vyslovil souhlas.
9) Instrukce pro vrátné:
Vzhledem k tomu, že systém ukládání kol do kolárny založený na „Průkazech jezdecké mašiny“
příliš nefunguje, neboť mu vrátní nerozumějí, kolejní rada požádala, zda by mohla sepsat instrukce pro vrátné nejen ke kolárně, ale i k tělocvičně a posilovně, a ponechat je ve vrátnici. Pan
Titzenthaler namítl, že kolejní rada vrátné úkolovat nemůže, ale může instrukce sepsat a poslat
jemu či paní Benákové. Oni je zkontrolují a poté vrátným předají.
Zapsal: J. Švadlenka
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Pravidla používání tělocvičny Koleje Budeč
1) Tělocvičnu a veškeré náčiní, které je v ní k dispozici, mohou využívat osoby ubytované v Koleji Budeč
i jejich návštěvy.

2) Uživatelé tělocvičny jsou povinni dodržovat platné bezpečnostní zásady i vnitřní předpisy Kolejí a menz UK.
3) Vstup do tělocvičny je povolen pouze v sálové sportovní obuvi.
4) Klíč od tělocvičny je k zapůjčení proti kolejence ve vrátnici koleje. Po skončení výpůjčky tělocvičny musí být klíč ihned vrácen do vrátnice.
5) Po skončení výpůjčky musí být tělocvična uvedena do stavu, v jakém byla před výpůjčkou. Veškerý vzniklý nepořádek musí být uklizen (k dispozici je i mop). Služba ve vrátnici společně
s tím, kdo klíč vrací, zkontroluje stav tělocvičny a udělá stručný zápis do knihy výpůjček tělocvičny přímo k časovému údaji o zapůjčení klíče. Je-li služba ve vrátnici v době vrácení klíče jinak pracovně vytížena, učiní prohlídku tělocvičny a následný zápis neprodleně sama.
6) Poškozené vybavení tělocvičny musí být nahlášeno ve vrátnici koleje:
a) Pokud je poškození zjištěno ještě před počátkem využívání tělocvičny, musí být oznámeno
okamžitě.
b) Vznikne-li poškození během využívání tělocvičny, musí být oznámeno nejpozději
při vrácení klíče.
Není-li poškození včas nahlášeno, bude oprava účtována tomu, kdo si tělocvičnu zapůjčil.
7) Použití tělocvičny se zpoplatňuje dle ceníku zveřejněného vedením koleje po projednání
s kolejní radou.
8) Tělocvičnu je možné si rezervovat:
a) Jednorázová rezervace tělocvičny je možná nejvýše měsíc dopředu. Sešit s rezervacemi je
k dispozici ve vrátnici koleje.
b) Rezervaci tělocvičny pro pravidelné akce schvaluje kolejní rada; zohlednit přitom musí
smlouvy uzavřené ředitelstvím Kolejí a menz UK. Rozvrh, v němž jsou tyto rezervace zaznamenány, je k dispozici ve vrátnici koleje.
Rezervaci může uživatel tělocvičny zrušit nejpozději den předem. Nestane-li se tak, má se za to,
že ji uživatel využil, a to i v případě, že si nezapůjčil klíč. Učiní-li to však opakovaně, může
mu být možnost další rezervace kolejní radou odepřena.
9) Kolejní rada má právo do rezervací tělocvičny zasahovat:
a) Kolejní rada může zrušit jednorázovou i pravidelnou rezervaci (viz odst. 8 písm. a a b)
v konkrétní den či hodinu, např. z důvodu konání akce, kterou v tělocvičně organizuje. Dotčené osoby o tom musí informovat nejméně 14 dní předem.
b) Kolejní rada také může změnit rozvrh rezervací podle odst. 8 písm. b. V takovém případě
oznámí dotčeným osobám změnu nejméně měsíc předem.
c) Ustanovení uvedená v písm. a a b tohoto odstavce se netýkají rezervací na základě smluv
uzavřených ředitelstvím Kolejí a menz UK.
10) Tato pravidla platí od 25. 10. 2013.
V Praze dne: 24. 10. 2013
Miloš Titzenthaler,
vedoucí Koleje Budeč

Mgr. Jan Švadlenka,
předseda Kolejní rady Budeč

Poplatky za tělocvičnu v Koleji Budeč
Paní Benáková, provozní vedoucí Koleje Budeč, a Kolejní rada Budeč se dohodli
na následujících poplatcích za využívání tělocvičny:
1) poplatek za jednorázové použití tělocvičny:

15 Kč/30 min

2) poplatek za rezervaci:

15 Kč/30 min

Poplatek 1) bude účtován až skupině více než dvou osob, poplatek 2) bude účtován
jednotlivcům či skupinám s jednorázovou i dlouhodobou rezervací také v případě, že ji
nevyužijí, pokud rezervace nebyla včas zrušena. Poplatky za využití tělocvičny budou
hrazeny v rámci kolejného osobou, která si tělocvičnu zapůjčila. Údaje o využití
tělocvičny včetně rezervací budou zaznamenávány do sešitu ve vrátnici koleje.

V Praze dne 24. řijna 2013

Miloš Titzenthaler,

Mgr. Jan Švadlenka,

vedoucí Koleje Budeč

předseda Kolejní rady Budeč

