Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 22. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
27. 4. 2017

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

zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně
14:00 – 15:00
dle prezenční listiny
dle prezenční listiny
Ing. Kůdela, Bc. Daňková
doc. Martišek, Ing. Roupec
doc. Pacal

Program:
1. Volba mandátové a sčítací komise, volba návrhové komise
2. Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění
usnesení
3. Informace vedení fakulty
4. Nový Statut FSI VUT v Brně – konečné usnesení
5. Volební řád AS FSI – schválení
6. Jednací řád AS FSI – schválení
7. Zástupce AS FSI v komisi pro výběrové řízení na místo lektora na ÚK
8. Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
9. Různé
Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI doc. Pacal.
Zasedání se zúčastnili děkan FSI doc. Katolický, tajemník fakulty Ing. Tesař a proděkani prof.
Křupka, doc. Hlinka a Ing. Bednář.

ad 1) Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: Ing. Kůdela, Bc. Daňková
Hlasování:
pro: 20
proti: 0
zdržel se: 2
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 22 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
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Návrh návrhové komise: doc. Martišek, Ing. Roupec
Hlasování:
pro: 20
proti: 0
zdržel se: 2
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Oproti rozeslanému programu navrhl doc. Pacal zařadit jako bod 7 Zástupce AS FSI v komisi
pro výběrové řízení na ÚK.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 0
Zápis z minulého zasedání bez připomínek.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 1
ad 3) Informace vedení fakulty
Pan děkan informoval o následujících událostech:
- Přišla odpověď od JUDr. Koťátkové ve smyslu, že na jejím původním vyjádření není
co měnit. Po další konzultaci s právním odborem rektorátu se pan děkan rozhodl
akceptovat jeho stanovisko. Je tedy předložen Statut FSI, který obsahuje organizační
strukturu.
- Ani jeden z investičních projektů nevyšel. FSI podá odvolání pro zaujatost oponenta.
Informace pana tajemníka:
- FSI bude muset revidovat investiční strategii. Existuje finální verze pasportizačních
tabulek, bude provedeno srovnání ploch vůči výkonovým indikátorům a plochy budou
postupně přidělovány ústavům.
- Byla odeslána objednávka na realizaci parkovacích míst v areálu fakulty.
ad 4) Nový Statut FSI VUT v Brně – konečné usnesení
Nový návrh Statutu FSI VUT v Brně, který byl předložen na minulém zasedání, obsahuje
v příloze organizační strukturu fakulty. Kromě toho byly provedeny další drobné změny,
konečnou verzi rozeslal doc. Martišek před zasedáním, na zasedání se změnami seznámil
senátory RNDr. Dvořák.
Usnesení: AS FSI schvaluje návrh Statutu FSI VUT v Brně ve znění ze dne 27. 4. 2017.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 0
ad 5) Volební řád AS FSI – schválení
Volební řád byl zveřejněn v IS, legislativní komise o něm jednala na zasedání minulý týden,
byl diskutován elektronický způsob voleb. Komise se nakonec rozhodla ponechat stávající
způsob voleb, volby ale budou probíhat více dní, bude zřízeno více volebních stanovišť a
volební komise budou mít více členů. Dále byl vypuštěn počet stran. Žádné další změny
nenastaly.
Usnesení: AS FSI schvaluje návrh Volebního řádu AS FSI VUT v Brně ve znění ze dne
27. 4. 2017.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 0
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ad 6) Jednací řád AS FSI – schválení
Jednací řád byl zveřejněn v IS před týdnem, k žádným změnám nedošlo.
Usnesení: AS FSI schvaluje návrh Jednacího řádu AS FSI VUT v Brně ve znění ze dne
27. 4. 2017.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 0
ad 7) Zástupce AS FSI v komisi pro výběrové řízení na místo lektora na ÚK
Výběrové řízení proběhne v půlce května.
Zástupcem AS FSI byl navržen doc. Návrat.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 1
Jeho náhradníkem byl navržen doc. Blecha.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdržel se: 1
ad 8) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
Termín 23. zasedání byl navržen na čtvrtek 11. 5. 2017.
Hlasování:
pro: 23
proti: 0
zdrželi se: 1
Program:
- Rozdělení finančních prostředků a hospodaření na FSI VUT v Brně pro rok 2017
- Zpráva o hospodaření FSI za rok 2016
- Zástupci do volebních komisí (pro volby do AS VUT a pro volbu kandidáta na
jmenování rektorem).
ad 9) Různé
Pan tajemník informoval, že proběhne druhé kolo ankety hodnocení bufetu.
Doc. Martišek upozornil na zastaralou techniku v posluchárnách, pan tajemník odpověděl, že
již začal výběr potencionálního dodavatele.
Poté bylo zasedání ukončeno.

Verifikoval: doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc.
předseda AS FSI

Bc. Tereza Konečná
předsedkyně SK AS FSI

zapsal: Brigita Rohovská
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