ZÁPIS AKADEMICKÉHO SENÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY
106. zasedání – 14. 5. 2002
Přítomni: Vaněk, Vojtal, Sedlář, Janák, Kolář, Křivá, Franěk, Botlík, Mrověcová, Chvátal,
Horák, Kříž, Dudková
Omluveni: Jahodová, Bílková
Hosté: Jirásek, Kania, Smítalová
Program:
1. Ekonomické záležitosti
- Dodatek č. 1 k rozpisu neinvestiční dotace a dotace na reprodukci majetku Slezské
univerzity v Opavě pro rok 2002
- Tvorba a čerpání FRIM (odpisy) v roce 2002 - základní
2. Studijní záležitosti
- Studijní program Matematika
3. Různé
- Převody nemovitostí Slezské univerzity v Opavě
- Vstup Slezské univerzity v Opavě do Obchodně prospěšné společnosti
- Dopis Slezské univerzity v Opavě na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
- Informace o činnosti Vzdělávacího centra v Krnově
Dr. Vaněk přivítal přítomné senátory a seznámil s programem dnešního zasedání.
Ad 1):
Ekonomické záležitosti
- Dodatek č. 1 k rozpisu neinvestiční dotace a dotace na reprodukci majetku Slezské
univerzity v Opavě pro rok 2002
Kvestor objasnil předkládaný materiál, vysvětlil zapracované změny apod.
Návrh usnesení
AS SU schvaluje Dodatek č. 1 k rozpisu neinvestiční dotace a dotace na reprodukci majetku
Slezské univerzity v Opavě pro rok 2002
Pro všichni přítomni senátoři – 13, proti 0, zdržel 0. Materiál byl schválen.
- Tvorba a čerpání FRIM (odpisy) v roce 2002 - základní
Kvestor podal vysvětlení k předkládanému materiálu, převody finančních prostředků mezi
součástmi, o zmrazených objemech.
Návrh usnesení
AS SU schvaluje Tvorbu a čerpání FRIM (odpisy) v roce 2002 – základní.
Pro všichni přítomni senátoři – 13, proti 0, zdržel 0. Materiál byl schválen.
Ad 2):
Studijní záležitosti
- Studijní program Matematika
Doc. Smítalová přednesla informaci o předloženém materiálu na příští rok; nově akreditované
programy; předložen identický program jako v loňském roce zrušeno distanční studium.
Diskuse
Kříž - informace o nepřesnosti vyjmenovaných kolejí

Návrh usnesení
AS SU schvaluje Studijní program Matematika pro rok 2002 a 2003.
Pro všichni přítomni senátoři – 13, proti 0, zdržel 0. Materiál byl schválen.
Ad 3):
Různé
Rektor informoval přítomné a dopracovávání materiálu o podrobném rozpisu dotace, které
bude pravděpodobně předloženo na příštím zasedání AS SU.
Dále předložen níže uvedený materiál sloužící pro informaci Akademickému senátu, kdy se
AS SU k materiálu vyjadřuje.
Diskuse:
Janák – dotaz na koupi nebo darování – bude se jednat o bezúplatný převod
Vojtal – všechny stávající objekty jsou zatíženy, havarijní stav elektroinstalace, neplatící
nájemníci, výměna Olbrichova – zčásti rekonstruovaný objekt, zadní pozemek, garáž,
parkování vozidel, pracovny pedagogů, ubytovací kapacity. Vhodnější umístění, lepší
technický stav, prázdná budova.
Botlík – dotaz na termín schválení Správní radou, připomínka na Ostrožnou – památkově
chráněný objekt
Podáno vysvětlení, legislativa je známá. Správní rada zasedala jeden den před zasedáním
senátu.
Návrh usnesení:
Akademický senát bere na vědomí převody majetku schválené Správní radou Slezské
univerzity dne:
a) převod pozemků č. p. 414, 416 a 427 (ve vlastnictví města Opavy) u objektu na Hauerově
ulici
b) schválení zřízení věcného břemene spočívajícího v povinnosti univerzity strpět na svém
pozemku přípojku vedení el. napětí – Karviná, Na Vyhlídce
c) Ostrožná 32, Opava – směna nemovitosti za nemovitost Olbrichova 25 v Opavě.
d) Ostrožná 38, Opava – směna nemovitosti za nemovitost Olbrichova 25 v Opavě
e) Pekařská 32 – směna nemovitosti za nemovitost Olbrichova 25 v Opavě.
Pro všichni přítomni senátoři – 13, proti 0, zdržel se 0. Materiál byl schválen.
Účast Slezské univerzity v Opavě na založení a její členství v obecně prospěšné společnosti.
Důvody jsou uvedeny v dokumentu, finanční spoluúčast žádná.
Návrh usnesení:
Akademický senát bere na vědomí účast SU na Obecně prospěšné společnosti.
Pro všichni přítomni senátoři – 13, proti 0, zdržel se 0. Materiál byl schválen.
Kopie dopisu Slezské univerzity v Opavě na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Kvestor podal objasnění k předloženému materiálu, v případě nezískání finančních prostředků
reko Na Vyhlídce, se zastaví veškeré přípravné práce na reko Univerzitní knihovna a veškeré
fin. prostředky budou použity v Karviné. Dne 23. 4. jsme dokument obdrželi (zásadní
dokument, který musí být projednán ve všech orgánech ze zákona). Základem byl schválený
investiční plán loňského roku, jehož textová část je stále zpracovávána. Dnešního dne byly
vyzvány součásti k doplnění materiálu. Textová část bude předložena ex-post, součástí
dokumentu – tabulková část Tvorba a čerpání FRIM od roku 2002 – 2007, zpracováno bez
údajů z MŠM.

Diskuse:
Vaněk – konstatování špatného postupu ze strany MŠMT, nesouhlas s těmito postupy, rektor
vede korespondenci s vrcholovým orgánem. Konstatováno, že materiál neodpovídá
dlouhodobým záměrům deklarovaných ministerstvem.
Návrh usnesení:
Akademický senát nesouhlasí s kvótami, které byly sděleny MŠMT dopisem čj. 17 565/02-33
ze dne 23. 4. 2002.
Akademický senát vyslovuje podporu vedení SU v jeho jednání o dodržení koncepce
dlouhodobého záměru Slezské univerzity a z ní plynoucích ministerstvem již schválených
stavebních záměrů.
Akademický senát konstatuje
- absenci metodiky rozdělení finančních prostředků
- nereálné termíny k možnému projednání na příslušných grémiích Slezské univerzity v
Opavě
Pro všichni přítomni senátoři – 13, proti 0, zdržel se 0. Materiál byl schválen.
Kvestor podal informaci o činnosti ve VC Krnov – od 1. 1. 2002 celý areál převeden pod
vedení PhDr. Babničové, zaměstnanci FPF převedeni pod VC Krnov, informace o
předběžném hospodářském výsledku za 4 měsíce, o špatném stavu zařízení, o možném
nástupu dalšího pracovníka – zástupce ředitele.
Další jednání AS SU proběhne dne 11. června 2002 ve 13. 00 hodin v Karviné.

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát
USNESENÍ
z 106. řádného zasedání
1. AS SU schvaluje Dodatek č. 1 k rozpisu neinvestiční dotace a dotace na reprodukci
majetku Slezské univerzity v Opavě pro rok 2002
2. AS SU schvaluje Tvorbu a čerpání FRIM (odpisy) v roce 2002 – základní.
3. AS SU schvaluje Studijní program Matematika pro rok 2002 a 2003.
4. Akademický senát bere na vědomí převody majetku schválené Správní radou Slezské
univerzity dne 15. dubna 2002:
a) převod pozemků č. p. 414, 416 a 427 (ve vlastnictví města Opavy) u objektu na Hauerově
ulici
b) schválení zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti univerzity strpět vedení
přípojky na svém pozemku – Karviná, Na Vyhlídce
c) Ostrožná 32, Opava – směna nemovitosti za nemovitost Olbrichova 25 v Opavě.
d) Ostrožná 38, Opava – směna nemovitosti za nemovitost Olbrichova 25 v Opavě
e) Pekařská 32 – směna nemovitosti za nemovitost Olbrichova 25 v Opavě.
5. Akademický senát bere na vědomí účast SU na Obecně prospěšné společnosti.
6.
a) Akademický senát nesouhlasí s kvótami, které byly sděleny MŠMT dopisem čj. 17 565/0233 ze dne 23. 4. 2002.
b) Akademický senát vyslovuje podporu vedení SU v jeho jednání o dodržení koncepce
dlouhodobého záměru Slezské univerzity a z ní plynoucích ministerstvem již schválených
stavebních záměrů.
c) Akademický senát konstatuje
- absenci metodiky rozdělení finančních prostředků
- nereálné termíny k možnému projednání na příslušných grémiích Slezské univerzity v
Opavě

RNDr. Jindřich Vaněk
předseda AS SU

V Opavě 14. 5. 2002

