Zasedání kolejní rady Budeč
28. 5. 2015

Přítomní členové KR:

H. Illichová, J. Sokol, I. Hrubá, V. Hrdlička, A. Fridrichovská

Hosté:

J. Martínek, L. Diblíková, F. Matzner, A. Rejtarová, F. Bártek,
M. Kociánová, J. Škodová

Zapisovatel:

H. Illichová

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

Plán rekonstrukcí v letech 2015 a 2016
Kolejní zahrada
Bezprizorní prádlo v sušárně
Zhodnocení výmalby studoven
Ostatní

Průběh zasedání:
1) Během letošního léta proběhne rekonstrukce druhé poloviny prvního patra. Rezervace
pokojů pro obyvatele druhého a třetího patra jsou možné pouze do června příštího roku
kvůli rekonstrukci obou pater, která je zamýšlena v létě 2016. Případné přesuny obyvatel
na jiná patra budou realizovány v rámci letošních štaflí.
2) V rámci zasedání proběhla diskuse o využití prostoru zahrady, který vznikl odstraněním
„Dřeváku“. KR by ráda zřídila několik míst pro příležitostné parkování v blízkosti
příjezdové cesty, dále kryté posezení a sportovní plochu. Podél nově zrekonstruovaného
plotu by během dobrovolné letní brigády mohl být vysazen živý plot z ovocných keřů. Na
základě diskuse s přítomnými hosty KR odhlasovala (5-0-0) vyhlášení soutěže o nejlepší
návrh kolejní zahrady. Další informace budou včas uveřejněny na kolejních stránkách.
3) V pondělí 25. května bylo ze sušárny odneseno bezprizorní prádlo. Obyvatelům bylo
umožněno vyzvednout si chybějící kusy oděvu. Zbylé prádlo bude odneseno do
kontejneru charity.
4) Proběhla výmalba studoven na třetím, čtvrtém a pátém patře. Studovna na třetím patře
zároveň byla vybavena novým nábytkem. KRpřed zasedáním studovny navštívila
v doprovodu paní Pecháčkové. S výsledkem provedených úprav byla celá KR spokojena.
Během zasedání se někteří hosté shodli na tom, že by příště nechtěli červenou barvu do
malé studovny.

5)
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

Na druhém patře bude pokoj 201 během letošního léta proměněn ve studovnu. Jde o
rozhodnutí vedení koleje, která následuje instrukce ředitelství KaM. To dlouhodobě
podporuje trend snižování kapacity kolejí.
Letní kufrárna bude zřízena v prostorech studovny ve čtvrtém patře.
Filip Matzner společně s KR osloví p. Houdka ohledně plánovaného zřízení Wi-Fi na
koleji.
KR na žádost obyvatelů koleje během následujících týdnů upraví počet židlí na
mezipatrech.
KR v nejbližším čase zjistí, zda je plánována rekonstrukce oken.
Členové kolejní rady konstatovali, že Jiří Sokol měl jako jediný v posledních dnech
koitus.

