Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 24. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
27.03. 2008

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

zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
13:00 – 15:00
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
RNDr. Dočkal, Bc. Perzynová
doc. Martišek, doc. Horský
Ing. Roupec

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění usnesení
Informace vedení fakulty
Informace z grémií
Doplnění VR FSI (prof. Farana)
Zpráva o hospodaření FSI za rok 2007
Rozdělení finančních prostředků na FSI na rok 2008
Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání
Různé

Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI Ing. Roupec. Přivítal hosty – děkana FSI doc. Doupovce,
tajemníka Ing. Dumka a všechny přítomné členy AS FSI.

ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: RNDr. Dočkal, Bc. Perzynová
Hlasování:
pro: 18 proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 20 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Martišek, doc. Horský
Hlasování:
pro: 19 proti: 0
zdržel se: 2

ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Navržený program jednání byl schválen beze změn.
Hlasování:
pro: 23 proti: 0
zdržel se: 0
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Zápis schválen bez připomínek.
Usnesení: AS FSI schvaluje zápis z předchozího zasedání AS bez připomínek.
Hlasování:
pro: 21 proti: 0
zdržel se: 2

ad 3) Informace vedení fakulty
Doc. Doupovec informoval o následujících událostech:
1. Při stanovení časové struktury výukové části akademického roku 2008/2009 na VUT v Brně
došlo ke snížení počtu týdnů zkouškového období zimního semestru na 4, proto některé
fakulty, včetně FSI, požádaly rektora VUT o výjimku.
2. Senátoři byli seznámeni s dopisem děkana kvestorovi, ve kterém žádá o zastavení přístavby
objektu C3 určené pro FEKT.

ad 4) Informace z grémií
RNDr. Popela se zmínil o posledních zajímavostech kolem Bílé knihy a reformy VŠ.
Doc. Doupovec informoval senátory o kolegiu rektora, na kterém přečetl usnesení AS FSI k bodu 7)
Problematika KaM z 23.zasedání.

ad 5) Doplnění VR FSI
Usnesení: AS FSI schvaluje návrh děkana na doplnění VR o prof. Faranu.
Hlasování:
pro: 26 proti: 0
zdržel se: 0

ad 6) Zpráva o hospodaření FSI za rok 2007
V průběhu projednávání Zprávy byly na popud finanční komise AS FSI upřesněny tabulky týkající se
rozdělení finančních prostředků z výzkumných záměrů mezi jednotlivá pracoviště fakulty, upravenou
verzi obdrželi senátoři e-mailem.
Stanovisko finanční komise: FK doporučuje Zprávu o hospodaření FSI za rok 2007 ke schválení.
Usnesení: AS FSI schvaluje Zprávu o hospodaření FSI za rok 2007 ve znění z 27.3.2008.
Hlasování:
pro: 26 proti: 0
zdržel se: 0

ad 7) Rozdělení finančních prostředků na FSI na rok 2008
Podrobnější informace k jednotlivých bodům předloženého Rozdělení dotace finančních prostředků
podal tajemník fakulty, tabulková část bude senátorům rozeslána po skončení zasedání. Ing. Dumek
zároveň senátory vyzval k zasílání event. připomínek FK.
Doc. Doupovec hovořil o problémech s evidencí výkonů v oblasti VaV v informačním systému VUT a
následném započítávání výkonů pro účely rozdělení finančních prostředků mezi pracoviště. Poté pan
tajemník odpovídal na dotazy a připomínky senátorů, které se převážně týkaly dle jejich názoru
nedostatečného navýšení mzdových prostředků v souvislosti s navýšením tarifů vyžadovaného
novelizovaným mzdovým předpisem VUT.

ad 8) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání
Termín dalšího zasedání byl navržen na čtvrtek 24. dubna 2008 ve 13.00 hod v zasedací místnosti
děkana FSI. Do programu bude zařazeno Rozdělení finančních prostředků na FSI na rok 2008 a další
body operativně dle potřeby.
Hlasování:

pro: 25

proti: 0

zdrželi se: 0
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ad 9) Různé
Byla diskutována problematika plánované přístavby objektu C3, v diskusi bylo zdůrazňováno, že není
vhodné umísťovat objekt určený pro FEKT do areálu FSI a narušovat tak kompaktnost areálu fakulty a
komplikovat její další rozvoj, a to zejména ne v době, kdy je připravována výstavba komplexního
objektu FEKT. Z diskuse vyplynul návrh následujícího usnesení:
Usnesení: AS FSI podporuje žádost děkana FSI o zastavení přístavby objektu C3 plánované pro
FEKT v areálu FSI v zájmu zachování kompaktnosti areálů jednotlivých fakult a s ohledem na další
rozvoj FSI a VUT.
Hlasování:
pro: 25 proti: 0
zdržel se: 0
Dále byl diskutován rozpočet VUT, který je v současné době projednáván AS VUT. V diskusi padly
některé dotazy a podněty na zástupce FSI v AS VUT, na základě připomínek v diskusi bylo navrženo
usnesení:
Usnesení: AS FSI se obrací na zástupce AO FSI v AS VUT a na AS VUT se žádostí o maximální
pozornost při hledání rezerv v předloženém rozpočtu VUT a to i za cenu jeho delšího projednávání.
Hlasování:
pro: 24 proti: 0
zdržel se: 0
Ing. Dumek odpověděl na dotaz týkající se podílu tarifní a pohyblivé složky mzdy na celkových
mzdových nákladech FSI.
Bc. Perzynová vznesla připomínku k pozdnímu rozesílání zápisů ze zasedání předsedou AS FSI.
Poté bylo zasedání ukončeno.
Příloha :
Prezenční listina

Verifikoval: Ing. Jan Roupec Ph.D.
předseda AS FSI

Bc. Petra Nováčková
předsedkyně SK AS FSI

zapsal: Brigita Rohovská
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