Ustavující zasedání Kolejní rady Budeč
2. 12. 2012
Ustavující zasedání nově zvolené Kolejní rady Budeč se uskutečnilo 2. 12. 2012 od 13 hod. v zasedací
místnosti kolejní rady.
Přítomní členové KR Budeč:

Jan Švadlenka, Růžena Fantová, Tomáš Ječmen, Aleš Petelák, Martin Plaček

Hosté:

Edita Homolková, Martina Holubová

Program:
1) Volba předsedy a místopředsedy kolejní rady
2) Rozdělení úkolů jednotlivým členům kolejní rady
3) Různé
Průběh zasedání:
Na počátku zasedání J. Švadlenka, předseda dosavadní kolejní rady, přivítal přítomné. Poté byl ustanoven předsedajícím do doby, než bude zvolen předseda nové kolejní rady1. J. Švadlenka následně
oznámil program zasedání, a ten byl schválen tichým souhlasem.
1) Volba předsedy a místopředsedy kolejní rady:
T. Ječmen před přistoupením k volbě orgánů kolejní rady vyjádřil svůj nesouhlas se způsobem,
jakým byli před volbami osloveni studenti ubytovaní v Koleji Budeč2. Na toto téma proběhla
krátká diskuse, na jejímž konci se členové kolejní rady shodli, že bylo chybné takto postupovat.
Kolejní rada následně zvolila volební komisi ve složení: J. Švadlenka, M. Plaček, A. Petelák
Hlasování (pro-proti-zdržel se): 5-0-0
Na funkci předsedy kandidoval J. Švadlenka. V tajné volbě obdržel 4 hlasy, a byl tedy zvolen.
Na funkci místopředsedkyně kandidovala R. Fantová. V tajné volbě obdržela 4 hlasy, a byla tedy
zvolena.
2) Rozdělení úkolů jednotlivým členům kolejní rady:
Kolejní rada se shodla na následujících úkolech, které budou jednotliví její členové plnit:
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•

reprezentace Kolejní rady Budeč v Grémiu předsedů kolejních rad a Radě Kolejí a menz UK:
J. Švadlenka

•

odpovědi na elektronické dotazy studentů: ten, koho se dotaz týká

Volby do Kolejní rady Budeč proběhly ve dnech 21. a 22. listopadu 2012.
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Tři dny před uzávěrkou podávání přihlášek ke kandidatuře J. Švadlenka studentům ubytovaným v Koleji Budeč rozeslal výzvu,
aby zvážili svou kandidaturu, neboť se zatím nepřihlásil dostatek kandidátů, případně aby se aspoň zúčastnili voleb.
1

•

rozdělování lůžek („štafle“): R. Fantová ve spolupráci s některým z nezvolených náhradníků

•

správa internetových stránek kolejní rady: T. Ječmen

•

údržba nástěnky: kdokoli z kolejní rady, kdo půjde okolo

•

půjčování promítačky: T. Ječmen

•

správa kolárny: M. Plaček

•

zapisovatel: J. Švadlenka

•

pokladník: A. Petelák

•

půjčování kolejní pípy: nově bude uložena v místnosti kolejní rady, půjčovat ji bude ten člen
kolejní rady, který bude mít právě čas

•

dohled na vybavení zahrady: A. Petelák

3) Různé:
a) Kolejní rada opět debatovala o žádosti Adama Jaška, který není ubytován Koleji Budeč a chtěl
by cvičit na zdejším klavíru. R. Fantová informovala, že je klavírní místnost nyní již zcela vytížena a pro pana Jaška v ní již není místo. V tomto smyslu mu také odpoví.
b) Poté kolejní rada pokračovala v přípravě Mikulášské párty, která se uskuteční ve středu
5. prosince 2012 v tělocvičně Koleje Budeč.
Zapsal: J. Švadlenka
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