
Mimořádné zasedání Kolejní rady dne 28. 10. 2021 
 
Kde: online prostřednictvím Google Meet 
Přítomni: Veronika Roubínová, Nikoleta Anderlová, Damian Wałoszek 
Omluveni: Artem Polezhaev, Lukáš Tamchyna 
Zapisovatel: Veronika Roubínová 
Zasedání začalo v 19:00. 
 
Program zasedání:  

 Volby do KR 

  
Volby do KR 

Je potřeba vyhlásit volby. Podle D. Waloszka by bylo lepší uspořádat volby online. Mohl by 
být problém s účastí oproti prezenční variantě. Proběhla debata, co vše je potřeba dodržet, 
aby volby platily, nakonec jsme se rozhodli volby uspořádat online. 

V doplňovacích volbách na Švehlovce rozesílali propagační letáček, my máme připravený 
vlastní. 

Bylo přijato následující usnesení: 

KR koleje 17. listopadu vyhlašuje na základě Volebního řádu pro volby členů 
kolejních rad volby do KR koleje 17. listopadu. Volby se budou konat od 11.11.2021 7:00 do 
12.11.2021 22:00 elektronicky přes volební aplikaci umístěnou na adrese 
https://volby.is.cuni.cz. 

Odkaz k volební aplikaci bude zaslán den před volbami hromadným emailem všem 
ubytovaným na koleji 17. listopadu. Přihláška ke kandidatuře se podává elektronicky na e-
mailovou adresu KR kr@listopad.koleje.cuni.cz nebo k rukám volební komise nejpozději do 
8.11.2021. Přihláška musí obsahovat jméno kandidáta (příp. titul), číslo pokoje, školu (v 
případě Univerzity Karlovy i fakultu), e-mailovou adresu, telefonní číslo a vlastnoruční 
podpis. Kandidovat smí kdokoliv, kdo je studentem vysoké školy a je ubytován na koleji 17. 
listopadu. 

Kandidát je oprávněn předat předsedovi volební komise či poslat na e-mail KR 
kr@listopad.koleje.cuni.cz svůj volební program o maximální velikosti 1 A4 ve formátu PDF. 
Volební komise tento program zveřejní na fyzické nástěnce současné KR a ve FB skupině 
koleje 17. listopadu společně se seznamem kandidátů nejpozději den před volbami. Zároveň 
se odkaz na tento program bude nacházet v popisu hlasování ve volební aplikaci. 

KR koleje 17. je 5členná, počet volených kandidátů se tedy stanovuje na 5. 
KR koleje 17. listopadu jmenuje volební komisi ve složení: Kateřina Čížková, Jan 

Moučka, Jan Douša. 

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


