Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 29. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
22.6.2005

Místo konání:
Čas konání:
Přítomni:
Omluveni:
Mandátová komise:
Návrhová komise:
Zasedání řídil:

zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
13:00 - 14:30 hod.
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Dr. Chvalinová, doc. Pata
D. Čechová, Dr. Popela
doc. Martišek

Program:
1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
3) Informace vedení fakulty
4) Zástupci AS FSI v komisích pro výběrové řízení
5) Doplňující volby do Vědecké rady
6) Organizační pokyny pro přípravu voleb do AS FSI VUT a AS VUT 2005
7) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
8) Informace z grémií
9) Různé

Předseda AS FSI doc. Martišek zahájil zasedání. Přivítal přítomné senátory a senátorky a
vedení fakulty FSI doc. Doupovce a doc. Chmelíka. Omluvil pana děkana prof. Vačkáře a
tajemníka fakulty Ing. Kotka.
ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Dr. Chvalinová, doc. Pata
Hlasování:
pro: 17
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 19 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
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Návrh návrhové komise: D. Čechová, dr. Popela
Hlasování:
pro: 17
proti: 0
zdržel se: 2
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
K tomuto bodu nebyly žádné připomínky ani protinávrhy.
Kontrola zápisu: bez připomínek.
ad 3) Informace vedení fakulty
Proděkan doc. Doupovec informoval o:
• přijímacím řízení, které proběhlo ve dnech 13.6. – 16.6.2005 a náhradní termín
23.6.2005
• otevření nové fakulty v Jihlavě – kombinované studium. Nebude pokračovat
studium v Uherském Brodě a zvažuje se otevření pobočky ve Žďáru nad
Sázavou
• informačním systému. IS byl hodnocen kladně.
ad 4) Zástupci AS FSI v komisi pro výběrové řízení
Předseda AS FSI informoval o žádosti na návrh zástupce AS FSI v komisi pro výběrové řízení
a to:
–
KJ – návrh zástupce proběhl na minulém zasedání, zvolen Dr. Popela
(náhradník prof. Druckmüller) řízení se zúčastnil za AS FSI prof.
Druckmüller
–
ÚST – proběhlo 8.6.2005, za AS FSI se zúčastnil Ing. Žák
–
ÚPEI – termín není znám, zástupce doc. Škopán (náhradníci doc. Martišek a
doc. Pata)
Usnesení: AS FSI bere na vědomí účast Ing. Žáka jako zástupce AS FSI v komisi pro
výběrové řízení na ÚST.
Usnesení: AS FSI schvaluje zástupce AS FSI doc. Škopána a náhradníky doc. Martiška a doc.
Patu ve výběrovém řízení na ÚPEI.
Hlasování:
pro: 18
proti: 0
zdržel se: 2
ad 5) Doplňující volby do Vědecké rady
Návrh na člena do VR byl předložen na minulém zasedání. Navržený kandidát prof.
Druckmüller byl již dříve zvolen zástupcem AS FSI ve Vědecké radě s hlasem poradním.
V současné době se jedná o členství ve VR s hlasovacím právem.
Navržený kandidát se bude volit tajným hlasováním.
Volební komise: Ing. Roupec, Ing. Kolíbal
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 0
Prof. Druckmüller byl zvolen do Vědecké rady počtem 19 hlasů.
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ad 6) Organizační pokyny pro přípravu voleb do AS FSI VUT a AS VUT 2005
Předseda volební komise Ing. Roupec informoval, že se sešla volební komise. Členové AS
FSI dostali organizační pokyny v písemné podobě.
Předseda volební komise podal doplňující informace:
-

v příloze I – rozdělení fakultních pracovišť do tří skupin
v písemné verzi došlo k menší úpravě v čl.5 odst.4c

Organizační pokyny zpracovali pro volby Ing. Dvořák a člen AS FSI Dr. Jaroš.
Dr. Lepková vznesla připomínku k formulaci zaměstnanců CESA – opravit místo pěti, třináct
zaměstnanců CESA
Usnesení: AS FSI schvaluje volební komisi do zaměstnanecké komory AS VUT ve složení, a
to:
AS pracovníci: Dr. Jaroš
ostatní: Dr. Dvořák
Dr. Lepková
Mgr. Gálová
doc. Martišek
Ing. Sekanina
doc. Pacal
Ing. Zlámal
Dr. Popela
Ing. Ramík
Ing. Roupec
doc. Spousta
Ing. Štětina
Do studentské komory AS VUT ve složení:
AS studenti: sl. Čechová
p. Dostál
Ing. Jelínek
Ing. Kolíbal
p.Vaněk

ostatní: p. Meduna

Usnesení: AS FSI schvaluje organizační pokyny pro volby do AS VUT a AS FSI VUT ve
znění přílohy zápisu.
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 0
ad 7) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI
Termín dalšího řádného zasedání AS FSI byl stanoven na čtvrtek 29.9.2005 ve 13 hod.
v zasedací místnosti děkana.
Hlasování:
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 0
Program: - zpráva o hospodaření
ad 8) Informace z grémií
Doc. Münsterová informovala o volbě rektora VUT, která proběhne 11.11.2005 a o
legislativní komisi, které je členkou.
Dr. Popela informoval o ekonomické komisi AS VUT. Ekonomická komise provedla analýzu
stavební činnosti, která se odrazí v rozpočtu pro tento rok a další období.
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ad 9) Různé
Doc. Martišek popřál všem přítomným hezké prázdniny a dovolenou a hodně sil do nové
práce.
Poté bylo zasedání ukončeno.

Zapsala: Eva Vašinová
Verifikoval:
doc. PaedDr. Dalibor Martišek, Ph.D.
předseda AS FSI

Ing. Klára Bönischová
předsedkyně SK AS FSI

V Brně dne 30.6.2005

Přílohy:
• prezenční listina
• Organizační pokyny pro volby do AS VUT a AS FSI VUT
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