Mimořádné zasedání kolejní rady Budeč
4. 10. 2018

Přítomní členové KR:

B. Kánská, V. Hrdlička, M. Štefek, V. Trávníková

Zapisovatel:

B. Kánská

Program:
1) Vyhlášení voleb do KR
2) Informace o stavu prádelny
3) Pozvánka na Hydrosilvestr

Průběh zasedání:
1) Kolejní rada se usnesla ( 4 - 0 - 1 ; pro - proti - nepřítomen ) na vyhlášení řádných voleb
do kolejní rady. Další informace o průběhu voleb viz příloha 1.
2) Kolejní rada by ráda informovala o současném stavu prádelny po letní rekonstrukci.
V prádelně ještě probíhají práce na odpadu, v následujících dvou týdnech by ale měly být
kompletně hotové a pračky by se měly vrátit na své původní místo. Do té doby můžete
stále využívat pračku v šatně u tělocvičny.
3) KR srdečně zve všechny obyvatele koleje i jejich přátele na tradiční akci Hydrosilvestr,
která proběhne 31. října 2018.
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USNESENÍ
Kolejní rada vyhlašuje

volby
do kolejní rady koleje Budeč
na základě čl. 7 odst. 1, 3 a 4 Volebního řádu pro volbu členů kolejních rad vysokoškolských kolejí Univerzity Karlovy (dále jen „volební řád“) a současně na
základě čl. 7 odst. 8 volebního řádu určuje jejich náležitosti podle čl. 9 odst. 3
volebního řádu.
Volby se uskuteční v pondělí 22. října 2018 a úterý 23. října 2018, vždy v časech
7:00 - 9:00 a 20:00 - 22:00, ve vestibulu koleje. Právo volit kandidáty má každý
obyvatel koleje, který se prokáže platnou kolejenkou nebo průkazem studenta.
Právo být volen má ten, kdo je studentem vysoké školy, je ubytován v koleji
Budeč a odevzdá přihlášku nejpozději do pátku 19. října 2018 a to
v elektronické podobě na e-mail kolejni.rada@seznam.cz. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, případně titul, číslo pokoje, školu, fakultu, studijní
obor, ročník a fotku. Spolu s přihláškou může kandidát poslat svůj volební program, který bude vyvěšen spolu s kandidátní listinou.
Kolejní rada jmenuje volební komisi ve složení: Tereza Zemanová, Marie Magdalena Horčičková a Kristýna Chlíbková.
Počet členů volené kolejní rady se stanovuje na pět.

