Schůzka Kolejní rady Budeč
10. 9. 2014
Zasedání Kolejní rady Budeč se uskutečnilo 10. září 2014 od 19:15 hod. v zasedací místnosti kolejní
rady.
Přítomní členové KR Budeč:

Růžena Fantová (nová předsedkyně), Jan Švadlenka (dosavadní předseda), Aleš Petelák, Martin Plaček

Omluvení členové KR Budeč: Hana Illichová (nová místopředsedkyně)
Program:
1) Volba předsedy kolejní rady
2) Dlouhodobé rezervace tělocvičny
3) Příprava párty pro nováčky koleje
4) Prádelna
5) Různé
Průběh zasedání:
Program zasedání byl schválen tichým souhlasem.
1) Volba předsedy kolejní rady:
Protože se J. Švadlenka 15. září 2014 odstěhuje z koleje, čímž mu skončí členství v kolejní radě, zvolila kolejní rada nového předsedu.
Nejprve kolejní rada jmenovala volební komisi ve složení J. Švadlenka, A. Petelák a M. Plaček.
Hlasování (pro-proti-zdržel se): 4-0-0
Předsedkyní kolejní rady byla v tajné volbě zvolena 3 hlasy R. Fantová. Místopředsedkyní Kolejní
rady Budeč byla zvolena H. Illichová 4 hlasy.
2) Dlouhodobé rezervace tělocvičny:
Kolejní rada projednala dlouhodobé rezervace tělocvičny na nový akademický rok.
3) Příprava párty pro nováčky koleje:
Tradiční uvítací párty pro nováčky koleje se uskuteční v úterý 7. či ve středu 8. října. V tělocvičně
opět bude k dostání pivo i jiné nápoje a k poslechu zahraje skupina Corbells.
4) Prádelna:
Bude instalováno varování týkající se přebývajícího prádla. Veškeré prádlo, které si majitelé včas
neodstraní, bude kolejní radou vyhozeno.
5) Různé:
a) R. Fantová podala informace k rekonstrukci pokojů v části 1. patra. Již je prakticky hotova,
přestěhování proběhne v průběhu týdne 15. – 20. října. J. Švadlenka pochválil, jak nové pokoje
vypadají. Po svém zasedání si kolejní rada nově rekonstruované pokoje prohlédla.
b) Kolejní rada se dohodla, že určí člověka, který bude mít přehled o zvířectvu chovaném v Koleji
Budeč. Bude se to však pravděpodobně týkat až příští kolejní rady.

c) Kolejní rada též diskutovala o organizaci nadcházejícího Hydrosilvestru. Bylo by vhodné, aby jej
pořádali především lidé, kteří jsou ubytováni v Koleji Budeč.
d) J. Švadlenka nabídl kolejní radě lednici, kterou „zdědil“ po předchozím obyvateli svého pokoje.
e) Také J. Švadlenka požádal o pomoc s organizací své rozlučkové párty, neboť se po 14 letech stěhuje z koleje. Tato párty se uskuteční pravděpodobně 25. září.
Zapsal: J. Švadlenka

