Schůzka Kolejní rady Budeč
8. 1. 2014

Zasedání Kolejní rady Budeč se uskutečnilo 8. ledna 2014 od 21 hod. v zasedací místnosti kolejní
rady.
Přítomní členové KR Budeč:

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

Omluvení členové KR Budeč:

Růžena Fantová (místopředsedkyně)

Hosté:

Jan Bartoň, Tomáš Ječmen

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Schválení programu
Výměna nábytku v Koleji Budeč
Nové vybavení posilovny
Rozvrh tělocvičny
Revize kolárny
Různé

Průběh zasedání:
1) Schválení programu:
Program zasedání byl schválen tichým souhlasem.
2) Výměna nábytku v Koleji Budeč:
Při zasedání Grémia předsedů kolejních rad dne 28. listopadu 2013 se J. Švadlenka od ředitele
KaM dozvěděl, že se v roce 2014 chystá výměna vybavení všech pokojů v Koleji Budeč.
J. Švadlenka následně získal také vizualizaci nového vybavení a vyzval obyvatele koleje, aby se
k ní vyjádřili. Došlé námitky poté shrnul a zaslal je ředitelství KaM. Nejdůležitějšími výhradami
bylo příliš podrobné rozvržení všeho vybavení, které neumožní ubytovaným rozmístit si nábytek tak, jak to bude vyhovovat jim, případně jej doplnit vlastním vybavením, a také určité zmenšení úložného prostoru ve skříních (tzn. méně skříní, u velkých skříní chybějící botníky vespod, aj.), částečně kompenzované poličkami na zdech.
J. Švadlenka poté obdržel vyjádření firmy, která návrh nového vybavení připravila,
k jednotlivým námitkám. Na toto vyjádření J. Švadlenka zareagoval, ale další odpověď již nepřišla. J. Švadlenka proto kolejní radě sdělil, že žádné další informace o plánované výměně vybavení pokojů zatím nemá k dispozici. Jakmile je bude mít, kolejní radu o tom zpraví.
Protože je ovšem cílem kolejní rady, aby nové vybavení bylo co nejúčelnější a v odpovídající
kvalitě a aby při výměně nábytku byli ubytovaní omezeni pokud možno co nejméně, přijala kolejní rada usnesení č. 1/2014:
Kolejní rada Budeč nesouhlasí s výměnou vybavení pokojů v Koleji Budeč do doby, než bude
tato akce naplánována tak, aby při ní docházelo k minimálnímu omezení ubytovaných,
a aby pořizovaný nábytek vyhovoval ubytovaným v maximální možné míře. Kolejní rada
navrhuje, aby výměna proběhla v období letních prázdnin, kdy kolej není zcela obsazená,
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a doporučuje, aby při ní byla dokončena rekonstrukce pokojů včetně výměny zbylých oken,
výmalby, opravy omítky a výměny podlahové krytiny.
Hlasování (pro-proti-zdržel se): 4-0-0
3) Nové vybavení posilovny:
M. Plaček informoval, že již bylo nové vybavení posilovny pořízeno (jedná se o posilovací věž,
další závaží k činkám a eliptický crossový trenažér), avšak ještě není složeno. Bude k tomu třeba
několikahodinové práce a více lidí1. Po složení ještě používání nového náčiní bude muset odsouhlasit bezpečnostní technik.
4) Rozvrh tělocvičny:
Kolejní rada si prostudovala sešit, kam se ve vrátnici zapisuje půjčování klíče od tělocvičny,
a povšimla si, že zejména ve čtvrtek půjčování klíče neodpovídá schválenému rozvrhu. Kolejní
rada proto kontaktuje uživatele, kteří mají tělocvičnu ve čtvrtek dlouhodobě rezervovánu,
a požádá je o vysvětlení. Poté pravděpodobně rozvrh tělocvičny upraví.
5) Revize kolárny:
Kolejní rada si také ve vrátnici vyzvedla „PRůkazy JEzdecké Mašiny“ a fotografie kol, jež jsou jejich součástí, porovnala s koly, která jsou skutečně uložena v kolárně. Protože zjistila určité nesrovnalosti, pokusí se kontaktovat domnělé původce. V krajním případě budou nadbytečná kola
z kolárny odstraněna.
6) Různé:
a) Kolejní rada ze sušárny odstranila prádlo, k němuž se dlouhodobě nikdo nehlásí, a vyzvala
ubytované, aby si je rozebrali. Protože se tak nestalo, byla většina tohoto prádla věnována
pro účely záchranářské hry.
b) J. Bartoň se dotázal, zda se zvažoval nákup sušičky prádla. Pokud by se pořídila, nemuselo by
prádlo v sušárně viset tak dlouho a zabírat místo. Mimo to se stává, že déle pověšené prádlo
„zasmrádne“. J. Švadlenka odpověděl, že nákup sušičky zatím projednáván nebyl, důležité je
nyní pořízení druhé pračky namísto porouchané. Poslední informace od paní Benákové, provozní vedoucí koleje, bohužel nejsou příznivé. Není zřejmé, kde KaM chybějící pračku získají,
možná ji zakoupí, ale rozhodnuto ještě není. Po instalaci nové pračky lze teprve uvažovat
o nákupu sušičky. Kolejní rada se na to dotáže při příštím společném zasedání s vedením koleje.
c) J. Švadlenka informoval o tom, že M. Nekardové, předsedkyni Kolejní rady Komenského, bylo
po tři roky chybně účtováno kolejné. Po jejím upozornění jí bylo přepočítáno a následně jí
KaM pravděpodobně vrátí přeplatek přesahující 10 tis. Kč. J. Švadlenka proto hodlá tuto záležitost projednat v Grémiu předsedů kolejních rad, jehož zasedání se uskuteční 16. ledna,
a rovněž tak ji hodlá přednést v Radě Kolejí a menz, jejímž je členem. Je totiž dosti možné, že
takto poškozeno bylo více ubytovaných.
Zapsal: J. Švadlenka
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Kolejní rada později nářadí sestavila svépomocí.
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