
Zasedání Kolejní rady Budeč

26. 6. 2021

Přítomní členové KR: Z. Rafaj, D. Stojka, B. Otáhalová

Zapisovatel: Z. Rafaj

Program:

1) stav kolárny
2) kroky k zajištění odvozu bioodpadu ke stávajícímu odvozu tříděného odpadu
3) zajištění pronájmu kopírky do atria

4) otevření kufrárny na léto
5) dynamický plán úklidu společných ledniček

Průběh zasedání:

1) V kolárně je mnoho neidentifikovatelných kol. Některá možná nemají majitele a 
zbytečně zabírají místo. Proto je potřeba provést jejich inventuru. Dáme vědět 
upozorněním na Budečáky, na nástěnku a na kolárnu.

Problém s identifikací kol měl být minulostí po zavedení PRůkazu JEzdecké Mašin 
(AKA PRŮJEM), ale z malé fotky na průkazce se často stejně nic nepozná. Proto bude
od tohoto systému upuštěno.

Zavede se jednodušší systém. Pravidla budou uvedena na stránce koleje a na dveřích 
kolárny. Při prvním použití kolárny se na vrátnici zapíšete do seznamu uživatelů 
kolárny a poté (nebo i s předstihem) poslat na mail KR fotografii kola. Bude uchována 
digitálně v lepší kvalitě a v budoucnu snad nebude s identifikací kol problém. 

◦ (pro stávající uživatele kolárny) proběhne inventura kolárny – přiřazení kol k jejich 
majitelům

◦ zrušení cyklo-průkazů PRŮJEM

◦ (pro nové zájemce o kolárnu) zavedení nového systému. Každý student využívající 
kolárnu:

1. se zapíše do seznamu na vrátnici

2. pošle co nejdříve na mail KR fotku kola, které si v kolárně nechává

2) Byl nám od vedení KaM přislíben kontejner na bioodpad (organické zbytky od vaření, 
posekaná tráva). Brzy přibude do řady k ostatním kontejnerům na třídený odpad v 
kolejní zahradě. Nebojte se jej použít.

Poslouží zároveň k získání přehledu, jaký bude o třídění bioodpadu zájem a jaký 
objem se jej vyprodukuje. Toho se může v budoucnu využít při rozhodováni, jestli - 
a případně jak velký - pořídit kompostér (relevantní zvlášť ve spojení s realizací 
komunitní zahrady).



3) Firma Robocopy zajišťující pronájem tiskáren dostala nabídku umístit své zařízení na 
Budeč. Zatím se čeká na její vyjádření. Je šance, že nás odmítne, protože jsme menší 
kolej. Možnost využít přístroj Robocopy ve vstupu do tesco express u I. P. Pavlova. 
Nabízí tisk za relativně rozumnou cenu.

KR se bude snažit o zajištění vlastní tiskárny od vedení KaM, která by byla přímo na 
koleji. Neprovozovala by ji externí firma, ale přímo naše kolej Budeč.

4) Odstěhováváte se na prázdniny z koleje a chcete si zde nechat věci? Jako každým 
rokem, i letos mohou studenti využít kufrárnu. Bude v provozu celé prázdniny až do 
zahájení nového akademického roku, tj. zrušení počátkem října.

Podmínky použití:

◦ vratná záloha 200Kč
◦ napište tak dva dny předem na kolejni.rada@email.cz a někdo z KR se vás ujme
◦ bereme pevné zalepené krabice, kufry a podobně rozumně pevné věci. Igelitky jsou

no go
◦ všechno si označte jménem a telefonním číslem/mailem

5) Proběhne úklidu společných ledniček v kuchyňkách. Dopředu se na nich objeví 
upozornění s termínem úklidu, takže budete mít čas na přenesení svých věcí do 
lednice na pokoji. Úklid se nebude týkat 4. patra, kde je lednice v udržovaném stavu 
(dle informací z důvěryhodného zdroje).


