Schůzka Kolejní rady Budeč
4. 3. 2014

Zasedání Kolejní rady Budeč se uskutečnilo 4. března 2014 od 21:45 hod. v zasedací místnosti kolejní rady.
Přítomní členové KR Budeč:

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

Hosté:

Tomáš Ječmen, Tina Resslerová, Miroslav Položij

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

Schválení programu
Informace k výměně nábytku v Koleji Budeč
Nepořádek v tělocvičně
Nepořádek na odpočívadle v 1. patře
Plánování jarní párty v tělocvičně
Různé

Průběh zasedání:
1) Schválení programu:
Program zasedání byl schválen tichým souhlasem.
2) Informace k výměně nábytku v Koleji Budeč:
J. Švadlenka sdělil, že se zúčastnil exkurze v závodě v Českém Brodě, kde byl nový nábytek navržen. Na tuto exkurzi mohl přizvat jakoukoli osobu, a protože členové kolejní rady neměli čas,
vzal s sebou paní Pecháčkovou, ubytovatelku koleje. Ta se nakonec ukázala coby cenná účastnice exkurze, neboť se jí podařilo vymyslet velmi kvalitní kombinaci barev. J. Švadlenka dále
informoval, že výměna nábytku proběhne postupně a v rámci ní též bude vyměněna elektroinstalace a pokoje budou vymalovány. Harmonogram bude projednán s kolejní radou.
3) Nepořádek v tělocvičně:
V Koleji Budeč se uskutečnila víkendová šermířská akce, po níž zůstala podlaha v tělocvičně
značně poškozená. Vedení koleje proto vyzvalo kolejní radu, aby zajistilo, že všechny větší akce
budou hlášeny vedení, které je schválí po vyjádření kolejní rady.
J. Švadlenka konstatoval, že existují dvě možnosti – buď změnit „Pravidla tělocvičny“, nebo zohlednit stávající předpisy. Už nyní existuje povinnost všechny akce, ať už v tělocvičně či
ve studovnách, hlásit. Kolejní rada se nakonec přiklonila k tomu, že se „Pravidla tělocvičny“ měnit nebudou, ale ubytovaní budou důrazně informováni, jak si mají počínat (cedulemi). Zároveň
též kolejní rada zkontrolovala, jak se chová skupina maďarského folklóru, která měla tělocvičnu
pronajatou v době zasedání kolejní rady. J. Švadlenka s R. Fantovou zjistili, že jedna slečna měla
v tělocvičně nepřípustné podpatky a při tanci dupala, což také mohlo podlahovou krytinu poškodit. Kolejní rada proto upozorní vedení koleje, aby pronajímatele informovalo, že takovouto
obuv v tělocvičně používat nelze.
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4) Nepořádek na odpočívadle v 1. patře:
Kolejní rada se též zabývala stížností paní ubytovatelky a některých ubytovaných, že kuřáci
na odpočívadle v 1. patře občas nepříjemně překážejí. Nanosili si sem nábytek ze studovny,
který by mohl vadit při požární evakuaci, nechávají na zemi prázdné lahve a cigarety klepají
na podlahu, byť jsou zde k dispozici popelníky. Překážející nábytek občas odnese pan Ebert,
údržbář koleje, ale oni jej vždy přinesou zpět. Zároveň nezohledňují domluvy od některých
členů kolejní rady.
Kolejní rada Budeč proto schválila své usnesení č. 2/2014:
Na základě mnoha stížností od ubytovaných a vedení koleje se Kolejní rada Budeč shoduje,
že překážející nábytek na odpočívadle v 1. v patře není žádoucí. Odmítá též zanechávání
odpadků a klepání cigaret na zem. Doporučuje proto vedení koleje udělit viníkům výstrahu.
Hlasování (pro-proti-zdržel se): 5-0-0
Kolejní rada též vyvěsí informace, že není povoleno stěhovat nábytek ze studoven.
5) Plánování jarní párty v tělocvičně:
Kolejní rada se dohodla, že se tradiční jarní párty uskuteční buď ve čtvrtek 10. dubna, nebo
v úterý 15. dubna. Do příštího svého zasedání kolejní rada promyslí program. Jednou z možností
je, že se párty před 22. hodinou bude konat na zahradě koleje a poté se přesune do tělocvičny.
6) Různé:
a) J. Švadlenka sdělil informace z nadřízených orgánů kolejní samosprávy. Coby předseda Grémia předsedů kolejních rad a člen Rady Kolejí a menz UK (dozorčího orgánu) kandidoval
na funkci místopředsedy Rady KaM a byl zvolen, což poskytne ještě lepší pozici
pro prosazování zájmů Koleje Budeč.
b) Dále J. Švadlenka informoval o plánované anketě týkající se zabezpečení kolejí. Členové kolejní rady se shodli, že kamery ani turnikety v Koleji Budeč nechtějí. J. Švadlenka navrhl
k anketě uspořádat kampaň.
c) S odkazem na zasedání Grémia, jehož jeden bod se týkal třídění odpadu, J. Švadlenka sdělil,
že kdo chce dnes třídit, má v Koleji Budeč či jejím okolí spoustu možností. Chybí však třídění
kovů, a takto též informoval pana ředitele.
d) J. Švadlenka také popsal podvod při volbách do Kolejní rady Jednota. Zdejší člen kolejní rady
byl kamerovým bezpečnostním systémem natočen, jak se volby snaží zmanipulovat. Jakožto
člen volební komise si strčil do kapsy nejméně deset platných hlasovacích lístků a poté je
pravděpodobně uplatnil při svém hlasování s cílem průběh voleb narušit (aby bylo více vhozených než vydaných hlasovacích lístků). Grémium podobné chování považuje
za nepřípustné a navrhuje viníkovi udělit výstrahu. Více bohužel Všeobecné ubytovací podmínky neumožňují.
e) Termín příštího zasedání kolejní rady byl stanoven na středu 26. března na obvyklém místě
v tradiční čas.
Zapsal: J. Švadlenka
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Výměna nábytku v Koleji Budeč (2014) – výsledný návrh

