Zápis
ze zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne 25. 5. 2000

Přítomni: dle prezenční listiny
Návrhová komise: Ing. Jaroš, zástupce SČAS
Zasedání řídil: RNDr. Spousta
Program:
1) Projednání Směrnice děkana FSI č. 4/2000 a Časového plánu na rok 2001
2) Informace z ekonomické komise (RNDr. Popela)
3) Předložení návrhu rozdělení finančních prostředků na rok 2000
4) Informace z KD, AS VUT, RVŠ
Informace z jednání o Novele VŠ zákona (RNDr. Popela)
5) Různé
- Informace vedoucí oddělení pro vědu a výzkum o pokroku v přípravě materiálu pro
www stránky fakulty
ad 1) Projednání Směrnice děkana FSI č. 4/2000 a Časového plánu na rok 2001
Proděkan Doupovec seznámil přítomné se Směrnicí děkana FSI č. 4/2000 stanovující
podmínky pro přiznání prospěchového stipendia.
Návrh: AS FSI projednal Směrnici děkana FSI č. 4/2000 s tím, že legislativní komise se
zástupci senátu vymyslí způsob, jak tuto situaci řešit.
Hlasování: pro - 24, proti - 2, zdržel se - 0.
Návrh byl schválen.
PhDr. Cinková přednesla tři návrhy Časového plánu pro akademický rok 2000/2001.
Akademický senát FSI projednal návrhy Časového plánu akademického roku 2000/2001.
ad 2) Informace z ekonomické komise (RNDr. Popela)
Budou předloženy ke schválení dva dokumenty – Výroční zpráva FSI
Zpráva o hospodaření FSI.

-2ad 3) Předložení návrhu rozdělení finančních prostředků na rok 2000
Tajemník FSI předložil návrh na rozdělení finančních prostředků na rok 2000.
Návrh: Technické provedení finančních prostředků na jednotlivé ústavy – max. 1/3 nahoru;
1/3 dolů meziročního nárůstu nebo poklesu i na neinvestice.
Hlasování: pro - 24, proti - 1, zdržel se - 1.
Návrh byl přijat.
Návrh: Zkrátit předkládací lhůtu materiálu na rozdělení finančních prostředků na rok 2000 na
14 dnů od dnešního zasedání.
Hlasování: pro - 25, proti - 0, zdržel se - 1.
Návrh byl přijat.
Návrh: Svolat řádné zasedání za 14 dní v případě, že bude na úrovni AS VUT schválen dne
30. 5. 2000 rozpočet VUT.
Hlasování: pro - 24, proti - 0, zdržel se - 2.
Návrh byl přijat.
ad 4) Informace z KD, AS VUT, RVŠ
Veškeré informace byly rozeslány všem senátorům v elektronické podobě.
Informace z jednání o Novele VŠ zákona
RNDr. Popela informoval o jednání s poslancem Plevou o Novele VŠ zákona.
ad 5) Různé
- Informace vedoucí oddělení pro vědu a výzkum o pokroku v přípravě materiálu pro
www stránky fakulty
Ing. Ptáčková informovala a podrobně vysvětlila problematiku o přípravě materiálu pro www
stránky fakulty.
Připomínky k problematice zasílat ing. Roupcovi, který ve spolupráci s ing. Ptáčkovou je
zohlední.
- Zasedání předsednictva AS FSI se koná 1. 6. 2000 ve 13 hodin v A2/401.
- Zasedání AS FSI se koná 8. 6. 2000 ve 13 hodin v zasedací místnosti děkana.

Verifikoval: RNDr. Spousta
Zapsala: Vanžurová
Dne: 29. 5. 2000

