Kolejní rada Univerzity Palackého
v Olomouci
kolejniradaup@centrum.cz

Zápis z jednání
Datum konání: 3. října 2013

Přítomni:

dle prezenční listiny

**********************************************************************************
Program:
1. Úvodní slovo odstupujícího předsedy Kolejní rady pro ak.rok 2012/2013
2. Volba předsedy a místopředsedy Kolejní rady pro ak.rok 2013/2014
3. Vyhlášení doplňujících voleb do Kolejní rady pro ak.rok 2013/2014
4. Různé
**********************************************************************************
1. Úvodní slovo odstupujícího předsedy KR UP
Předseda odstupující Kolejní rady přednesl krátký proslov, v němž přivítal staronové členy i členy nově
zvolené. Přítomné seznámil s výsledky voleb na jednotlivých kolejích tak, jak je obdržel od
jednotlivých volebních komisí dne 2.10.2013 po skončení voleb. Konstatoval, že se podařilo zvolit
zástupce na 10 z 14 kolejních objektů, konkrétně se jednalo o koleje:
B.Václavka – blok A

zvolený kandidát

Marek Hodulík

J.L.Fischera – blok B

zvolený kandidát

Jakub Hutyra

G.Svobody – blok A

zvolený kandidát

Tereza Šustková

Šmeralova

zvolený kandidát

Prokop Dýmal

E. Rošického

zvolený kandidát

Marek Janovský

Chválkovice

zvolený kandidát

Vojtěch Sukač

Neředín I

zvolený kandidát

Radka Pecinová

Neředín II

zvolený kandidát

Vlado Balabán

Neředín III

zvolený kandidát

Michal Kerestúri

Neředín IV

zvolený kandidát

Josef Vašš

Na zbylých kolejních budovách, tedy na VŠK 17. listopadu, G.Svobody – blok B, J.L.Fischera – blok A a
B.Václavka – blok C se uskuteční doplňující volby – termín je předmětem bodu 3 jednání.
Odstupující předseda poděkoval přítomným za čestný a férový průběh voleb, vyjádřil politování nad
jednáním představitelů SKM UP, kteří odstraňovali vývěsky k volbám z vchodových dveří kolejí a
z viditelných míst na vrátnicích kolejí a tím mařili samotný průběh voleb. Věří, že ředitelka kolejí SKM
UP Ing. Božena Pirklová, MBA sjedná nápravu a že doplňující volby již proběhnou bez těchto
incidentů.

2. Volba předsedy a místopředsedy Kolejní rady UP pro ak.rok 2013/2014
Přítomní členové Kolejní rady – přítomno všech 10 členů – si zvolili pro ak.rok 2013/2014 vedení ve
složení:
Předseda kolejní rady:

JUDr. Mgr. Marek Hodulík

pro 9

proti 0

zdržel se 1

Místopředseda Kolejní rady:

Michal Kerestúri

pro 9

proti 0

zdržel se 1

3. Vyhlášení doplňujících voleb do Kolejní rady UP pro ak.rok 2013/2014.
KR UP v souladu s přílohou 2 Řádu vysokoškolské koleje UP – Statutu Kolejní rady Univerzity
Palackého v Olomouci vyhlásila doplňující volby a to pro koleje, kde v řádných volbách nebyl zvolen
zástupce.
Jedná se o koleje: B.Václavka – blok C, J.L.Fischera – blok A, G.Svobody – blok B a VŠK 17. listopadu.
Kandidátky lze podávat do neděle 13. října 2013 16:00:00 SEČ, přičemž tyto je možno podávat
těmito způsoby:
Elektronicky na emailové adresy:
kolejniradaup@centrum.cz
ivo.jakubik@upol.cz
marek.hodulik@seznam.cz
Písemně: na vrátnici VŠK koleje B.Václavka – označit Kolejní rada VOLBY
KR se usnesla, že doplňující volby se uskuteční ve středu 16.října 2013. Místem konání voleb bude
foyer příslušné vrátnice. Konkrétní čas voleb bude upřesněn nejpozději 24 hodin před konáním
voleb. Časové rozmezí, z něhož bude vybrán příslušný interval v délce 30 minut je mezi 17:00 a
21:00.

KR pověřila zvoleného předsedu KR UP JUDr. Mgr. Marka Hodulíka vyhlášením voleb.

4. Různé
Předseda KR UP informoval, že na příští jednání KR UP budou pozváni již také zástupci SKM UP.
Jednání svolá poté, co řádně proběhnou doplňující volby do KR UP. Předpokládaný termín jednání je
středa 23. října v době od 13:00. Místem setkání bude počítačová učebna koleje B.Václavka situovaná
vedle vrátnice VŠK B.Václavka.
********************************************************************************

Přijatá usnesení:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Usnesení č. 1 :
Předsedou KR UP byl pro akademický rok 2013/2014 zvolen JUDr. Mgr. Marek Hodulík,
místopředsedou KR UP byl pro akademický rok 2013/2014 zvolen Michal Kerestúri.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Usnesení č. 2:
KR se usnesla, že doplňující volby na kolejích B.Václavka – blok C, J.L.Fischera – blok A, G.Svobody –
blok B a VŠK 17. listopadu se uskuteční ve středu 16.října 2013. Místem konání voleb bude foyer
příslušné vrátnice. Konkrétní čas voleb bude upřesněn nejpozději 24 hodin před konáním voleb.
Časové rozmezí, z něhož bude vybrán příslušný interval v délce 30 minut je mezi 17:00 a 21:00. KR
pověřila zvoleného předsedu KR UP JUDr. Mgr. Marka Hodulíka vyhlášením voleb.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Další jednání kolejní rady se uskuteční dne: 23.10.2013 ve 13 hod.
Zapsal:
V Olomouci dne: 03.10.2013

JUDr. Mgr. Marek Hodulík, v.r.
Předseda kolejní rady pro ak. rok 2013/2014

