
Zasedání kolejní rady Budeč 

13. 5. 2016 

 

Přítomní členové KR:  H. Illichová, V. Hrdlička, I. Hrubá, A. Fridrichovská, J. Sokol 

Zapisovatel:   V. Hrdlička 

Program:  

1) Zápis z Grémia KAM 

2) Různé stížnosti a prohřešky 

3) Přeubytování na léto 

4) Rezervace pokojů na akademický rok 2016/2017 

5) Fotodokumentace oken  

 

Průběh zasedání: 

Kolejní rada se sešla v místnosti kolejní rady v plném počtu. 

 

1. V. Hrdlička seznámil radu s poznatky ze schůze Grémia KAM, které se týkají koleje 

Budeč. 

 

 Výměna všech zbývajících oken a oprava fasády na koleji Budeč proběhne již v 

tomto roce. Datum zahájení prací upřesní vedení KAM. 

 

 Rekonstrukce 2. patra koleje proběhne dle plánu v červenci a srpnu 2016. 

Rekonstrukce dalších pater budou pokračovat směrem nahoru, t.j.  v roce 2017 je v 

plánu rekonstrukce 3. patra.  

 

 Vedení souhlasí s návrhem KR na úpravu kolejní zahrady: ohraničení zahrady 

živým plotem, pruh zpevněné plochy pro krátkodobé parkování cca osmi aut 

navazující na stávající plochu v severní části zahrady, altán ve východní části 

zahrady, a ohraničení zahrady živým plotem směrem do ulice Lublaňská. Práce 

budou zahájeny po opravě fasády koleje a získání příslušných oprávnění na 

stavebním úřadě, tedy nejdříve v průběhu roku 2017. 

 

 Vedení KAM projedná zavedení společné odpovědnosti ubytovaných za svěřený 

pokoj, zejména v souvislosti s možností vysokých sankcí za porušování zákazu 

kouření.  

 



 Vedení KAM předneslo možnost zavedení právní subjektivity kolejních rad, pro 

kolej Budeč to zřejmě nepřináší žádné výhody. KR Budeč je k tomuto opatření spíše 

skeptická a vyčká na další informace. 

 

 Do koleje Budeč je v porovnání s ostatními kolejemi investováno značné množství 

prostředků. KR hodnotí velice kladně zejména plánovanou výměnu oken na pátém 

patře. Okna na pátém patře jsou v současnosti v havarijním stavu a výrazně snižují 

komfort ubytovaných. 

 

2. KR projednala různé stížnosti na prohřešky proti nočnímu klidu (2. patro) a hygieně 

(3. a 4. patro), v případě že dojde ke zlepšení situace, KR nedoporučí vedení udělení 

výstrahy.  

pro/proti/zdržel se (5-0-0) 

Momentálně se zdá, že došlo ke zlepšení situace ve všech případech. KR tímto 

děkuje! :) 

 

3. Informace k přeubytovávání na léto a další akademický rok vypracované 

A. Fridrichovskou jsou k dispozici na nástěnce KR a facebookové skupině 

„Budečáci“. Podle současných odhadů bude uvolněná kapacita dostatečná 

k přeubytování obyvatelů 2. patra, kteří chtějí na koleji zůstat přes léto a nahlásili se 

do pořadníku. V případě otázek neváhejte kontaktovat KR nebo paní Pecháčkovou – 

ubytovatelku. 

 

4. Rezervace pokojů na akademický rok 2016/2017 se otevírá na adrese 

rezervacebudec@seznam.cz 1. srpna 2016 v 10:00. Přednost bude mít ten, kdo na 

pokoji bydlel před přestěhováním na letní ubytování, případně na daném pokoji právě 

bydlí (vedení koleje v tomto směru vychází vstříc zejména ubytovaným, kteří se 

nechtějí bydlet v létě a zároveň se chtějí vrátit do stejného pokoje). V případě, že si 

nezarezervujete konkrétní pokoj, bude vám přidělen podle nejlepšího vědomí a 

svědomí KR a paní ubytovatelky. Veškeré info bude v předstihu na nástěnce KR, 

kolejním webu a facebookové skupině „Budečáci“. Rádi bychom upozornili, že 

přidělování konkrétních pokojů s konkrétními spolubydlícími není nárokováno žádným 

předpisem a je čistě projevem dobré vůle ze strany vedení koleje. 

 

mailto:rezervacebudec@seznam.cz

