Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 14. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
22. 02. 2007

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. Lepková, ing. Houdková
doc. Pacal, doc. Martišek
Ing. Roupec

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

Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění usnesení
Personální změny v AS FSI
Informace vedení fakulty.
Příloha č. 3 Organizačního řádu FSI (schvalování)
Pravidla rozdělování finančních prostředků (předložení a první projednání)
Informace z grémií
Stanovení harmonogramu zasedání AS FSI v roce 2007 a termínu a předběžného programu
dalšího zasedání
9. Různé

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

ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: RNDr. Lepková, ing. Houdková
Hlasování:
pro: 21 proti: 0
zdržel se: 4
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 25 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: doc. Pacal, doc. Martišek
Hlasování:
pro: 24 proti: 0
zdržel se: 2

ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
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Ná žádost pana děkana o projednání návrhu ÚVSSR na změnu názvu studijního oboru navrhl
předsedající zařadit za bod 4 projednání tohoto návrhu.
Pozměněný program:
1. Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
2. Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění
usnesení
3. Personální změny v AS FSI
4. Informace vedení fakulty.
5. Projednání změny názvu studijního oboru
6. Příloha č. 3 Organizačního řádu FSI (schvalování)
7. Pravidla rozdělování finančních prostředků (předložení a první projednání)
8. Informace z grémií
9. Stanovení harmonogramu zasedání AS FSI v roce 2007 a termínu a předběžného
programu dalšího zasedání
10. Různé
Hlasování:

pro: 26 proti: 0

zdržel se: 0

Zápis schválen bez připomínek.
Usnesení: AS FSI schvaluje zápis z předchozího zasedání bez připomínek.
Hlasování:
pro: 27 proti: 0
zdržel se: 0
Vzhledem k tomu, že dosavadní předseda komise organizační a informační Ing. Píša ukončil pracovní
poměr na FSI, je nutno do programu příštího zasedání zařadit volbu předsedy organizační komise.
Návrh usnesení: Na program příštího zasedání AS FSI bude zařazena volba předsedy komise
organizační a informační.
Hlasování:
pro: 27 proti: 0
zdržel se: 0

ad 3) Personální změny v AS FSI
Ze SK odchází ing. Běhounek a pí. Pavlíčková, jejich náhradníky jsou ing. Rasch a ing. Svída. SK je
plně obsazena a má celkem 12 členů.
Z Komory akademických pracovníků odchází ing. Píša, náhradnicí bude ing. Cihlářová, která se ale
zatím neujala mandátu, proto komora akademických pracovníků zatím pracuje v počtu 23 členů.

ad 4) Informace vedení fakulty
Děkan doc. Doupovec informoval zejména o následujících událostech:
• 21.2. 07 proběhla VR – proběhla habilitace doc. Pospíšila,
• Rektor požádal děkany fakult o návrhy na udělení titulu dr. h. c. Pan děkan Doc. Doupovec
navrhl na VR 21.2.07 prof. Raimunda Neugebauera z Frauenhoferova institutu Chemnitz,
• Doc. Doupovec zprostředkoval informace kvestora o průměrných platech na VUT,
• dále informoval o přípravě nového webu fakulty,
• a o problémech s vykazováním efektivity vědy a výzkumu.

ad 5) Projednání změny názvu studijního oboru
AS FSI projednal žádost ředitele ÚVSSR na změnu názvu studijního oboru ze „Stavba výrobních
strojů a zařízení“ na „Výrobní stroje, systémy a roboty“.
Usnesení: AS FSI projednal změnu názvu oboru „Stavba výrobních strojů a zařízení“ na „Výrobní
stroje, systémy a roboty“, změnu názvu nepovažuje za změnu studijního oboru a proti změně názvu
nemá námitek.
Hlasování:

2

pro: 27 proti: 0

zdržel se: 0
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ad 6) Příloha č. 3 Organizačního řádu (schvalování)
Diskuze: Doc. Doupovec konstatoval, že nepřišla žádná připomínka k návrhu z minulého zasedání,
návrh prodělal jednu změnu – byla vyškrtnuta rozmnožovna z činností TPO. Pan děkan upozornil na
to, že v Příloze č. 3 je popsán cílový stav, zatím studijní odd. neodpovídá za doktorské studium,
agenda se teprve předává. Dále doc. Doupovec informoval o tom, že jsou řešeny připomínky
k činnosti ekonomického odd.
Usnesení: AS FSI schvaluje Přílohu č. 3 Organizační řádu FSI .
Hlasování:

pro: 27 proti: 0

zdržel se: 0

ad 7) Pravidla rozdělování finančních prostředků (předložení a první projednání)
Děkan fakulty předložil Pravidla pro rozdělení dotace finančních prostředků na FSI pro rok 2007.
Tajemník fakulty podal vysvětlení k pracovnímu materiálu, který byl členům AS FSI rozeslán předem.

ad 8) Informace z grémií
Ing. Roupec informoval o nejdůležitějších záležitostech projednávaných AS VUT – byl schválen statut
FSI a jednací řád VR FSI, byla schválena pravidla pro rozdělení finančních prostředků VUT, byla
projednávána problematika spin-off firem.

ad 9) Stanovení harmonogramu zasedání AS FSI v roce 2007 a termínu a předběžného
programu dalšího zasedání
Termín dalšího zasedání byl navržen na čtvrtek 22. březen 2007 ve 13.00 hod v zasedací místnosti
děkana FSI. Do programu bude zařazena volba předsedy finanční komise a Pravidla pro rozdělení
dotace finančních prostředků.
Hlasování:

pro: 25

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 10) Různé
Ing. Roupec informoval o došlých žádostech členů akademické obce, aby AS FSI projednal dobu
stravování pro zaměstnance v zaměstnanecké jídelně v areálu FSI. Nejčastěji zmiňovaným problémem
je přeplněnost jídelny v některých časech, neboť v době přestávky před polednem je jídelna zaplněna
cizími strávníky. Ačkoliv organizace stravování není v kompetenci AS, proběhla k tomuto problému
diskuse, do které se zapojil i tajemník fakulty. V této diskusi padl návrh na úpravu vyhrazené doby
stravování pro zaměstnance VUT, a to na čas od 11.30 do 12.45. Protože na tomto opatření panovala
všeobecná shoda, AS FSI požádal vedení fakulty, aby tuto změnu laskavě zajistilo.
RNDr. Dočkal informoval o škodách, způsobených firmou Vodafone v 19. patře.
Poté bylo zasedání ukončeno.

Příloha :
Prezenční listina
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Verifikoval: Ing. Jan Roupec PhD.

předseda AS FSI

Petra Nováčková

předsedkyně SK AS FSI

Zapsal: Brigita Rohovská
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