
ZASEDÁNÍ KOLEJNÍ RADY BUDE Č 

3.11.2014 

Přítomni členové KR: Plaček, Illichová, Petelák 

Omluvení členové KR: Fantová  

Zapisovatel: Illichová 

Program:  

1. Vyhlášení voleb na koleji Bude č pro období 2014/2016 
2. Žádost o dlouhodobou rezervaci t ělocvi čny 

 

Průběh zasedání: 

1. Vyhlášení voleb na koleji Bude č pro období 2014/2016 

Protože současné kolejní radě vyprší k 2. 12. 20114 mandát, uskuteční se volby do nové 
kolejní rady. 

Usnesení č. 9/2014: 

Kolejní rada Bude č vyhlašuje na základ ě Volebního řádu pro volbu členů kolejních rad 
vysokoškolských kolejí Univerzity Karlovy v Praze ( zejména čl. 7 odst. 2 a čl. 9) řádné 
volby kolejní rady. Tyto volby prob ěhnou ve st ředu a ve čtvrtek 26. a 27. 11. 2014, oba 
dny v čase 7:00-10:00 a 19:00-21:00. 
 
Kandidovat do kolejní rady smí podle čl. 4 odst. 1 Volebního řádu kdokoli, kdo je 
studentem Univerzity Karlovy nebo jiné vysoké školy  a je ubytován v Koleji Bude č. 
 
Přihláška ke kandidatu ře se podává elektronicky na adresu kolejni.rada@ema il.cz 
nejpozd ěji do 23. 11. 2014. V témže termínu musí kandidát t aké vlastnoru čně podepsat 
souhlas se svou kandidaturou. P řihláška musí obsahovat jméno kandidáta, p řípadně 
jeho titul, číslo pokoje, v n ěmž je ubytován, školu, fakultu, studijní obor, ro čník a typ 
studia a e-mailovou adresu. Kandidát je dále povine n zaslat svou fotografii v 
elektronickém formátu čitelném v b ěžně dostupných programech, a krom ě toho je 
oprávn ěn předat sv ůj stru čný program, nep řesahující stránku formátu A4. Volební 
komise tento program zve řejní na výv ěsní desce koleje spole čně se seznamem 
kandidát ů podle čl. 8 odst. 4 Volebního řádu. 
 
Počet členů kolejní rady volené podle tohoto usnesení Kolejní rady Bude č se stanovuje 
na pět. 
 
Kolejní rada Bude č dále jmenuje volební komisi složení Filip Bártek, Adéla Brachtlová a 
David Junger. 

Hlasování (pro-proti-zdržel se): 3-0-0 



2. Žádost o dlouhodobou rezervaci t ělocvi čny 

Kolejní rada dále odsouhlasila žádost o dlouhodobou rezervaci tělocvičny (úterý 17:00-20:00), 
kterou podal Michal Dvořák se skupinou trénující historický šerm. 

Hlasování (pro-proti-zdržel se): 3-0-0 


