Kolejní rada Kajetánka

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
7. řádné zasedání v roce 2016
Datum a čas konání: 8. listopadu 2016, 20.30 hodin
Místo konání:

iRoom (7. patro K1A)

Přítomní členové:

Miroslava Gorelová, Vít Jurásek (místopředseda), Zdeněk Petrášek,
Andrea Plávková, Tomáš Ryza (předseda)

Hosté:

Eduard Petiška

Program zasedání:

1. Informace o výsledku doplňovacích voleb
2. Volby předsedy a místopředsedy
3. Stanovení termínu příštího řádného zasedání

Zapisovatel:

Tomáš Ryza

Průběh zasedání:
Vít Jurásek navrhnul program zasedání. K programu zasedání nebyly vzneseny žádné
pozměňovací ani doplňovací návrhy. Vít Jurásek předložil návrh usnesení:
Kolejní rada schvaluje program svého 7. řádného zasedání v roce 2016 navržený jejím
předsedou.
Veřejné hlasování (pro / proti / zdržel se): 4/0/0 SCHVÁLENO
1.

Informace o výsledku doplňovacích voleb

Miroslava Gorelová informovala přítomné členy rady o výsledku doplňovacích voleb. Za
nového člena kolejní rady zvolen Zdeněk Petrášek, který členství v kolejní radě přijal.
2.

Volba předsedy a místopředsedy kolejní rady

Vzhledem ke změně složení mezi členy kolejní rady dali předseda Vít Jurásek
a Místopředsedkyně Andrea Plávková svá místa k dispozici. Následovala volba předsedy
a místopředsedy kolejní rady.
Volba předsedy:
Na post předsedy kolejní rady se přihlásili 2 kandidáti, Vít Jurásek a Tomáš Ryza. Proběhla
tajná volba, členy volební komise byli určeni Miroslava Gorelová, Zdeněk Petrášek a Andrea
Plávková. Skrutátorem hlasů byl Eduard Petiška.
Tomáš Ryza získal 3 hlasy a Vít Jurásek hlasy 2.
Předsedou kolejní rady byl zvolen Tomáš Ryza.
Volba místopředsedy:
Na post místopředsedy kolejní rady se přihlásili 2 kandidáti, Vít Jurásek a Miroslava
Gorelová. Proběhla tajná volba, členy volební komise byli určeni Zdeněk Petrášek, Andrea
Plávková a Tomáš Ryza. Skrutátorem hlasů byl Eduard Petiška.
Vít Jurásek získal 4 hlasy a Miroslava Gorelová hlas 1.
Místopředsedou kolejní rady byl zvolen Vít Jurásek.
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3.

Stanovení termínu příštího řádného zasedání

Tomáš Ryza předložil návrh usnesení:
Usnesení č. 30/2016: Kolejní rada zmocňuje svého předsedu svolat příští zasedání kolejní
rady dle potřeby v průběhu měsíce prosince 2016
Veřejné hlasování (pro / proti / zdržel se): 5/0/0 SCHVÁLENO
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