Zápis ze 167. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity
konaného dne 18. 3. 2008 v Opavě

Přítomni:

Růžička, Rojík, Miškus, Vaněk, Fidler, Foltýn, Urbanec, Harasimová, Čermák,
Brázdil, Botlík, Veselý, Mrověcová, Sedlář

Omluveni:

Janák

Neomluveni:
Žáček, Kania, Koliba

Hosté:

PROGRAM:
1. Organizační záležitosti
-

Ustavení Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě.

2. Ekonomické záležitosti
-

Rozpis příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2008.

-

Rozpočet rektorátu pro rok 2008.

3. Různé

Předseda AS SU přivítal přítomné senátory a hosty a zahájil řádné 167. zasedání Akademického
senátu Slezské univerzity v Opavě. Přednesl program jednání. K programu nebyly vzneseny žádné
připomínky.

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSI
Ustavení Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě
Předseda odstupujícího AS seznámil senátory s ustanoveními Volebního a jednacího řádu
Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, které se týkají ustavení AS SU.
AS SU volí předsedu a dva místopředsedy AS SU. Průběh voleb zajistí volební komise.
Návrženi byli:
Ing. Josef Botlík
Mgr. Martin Urbanec
Martin Miškus
Proběhlo hlasování:
Ing. Josef Botlík (předseda)
Mgr. Martin Urbanec (člen)
Martin Miškus (člen)

hlasování: pro 13
hlasování: pro 13
hlasování: pro 13

proti:
proti:
proti:

0
0
0

zdržel se:
zdržel se:
zdržel se:

1
1
1

Usnesení:
AS SU zvolila za členy volební komise pro volby předsedy a místopředsedů AS:
- Ing. Josef Botlík
- Mgr. Martin Urbanec
- Martin Miškus
Volební komise bude pracovat v navrženém složení. Komise si zvolila za svého předsedu Ing.
Botníka.
Volba předsedy AS SU:
Navržen: RNDr. Vaněk, Ph.D., kandidát přijal kandidaturu.
Výsledky tajného hlasování:
počet odevzdaných hlasovacích lístků: 14, z toho neplatné: 2

pro:12

proti:0

Volba předsedy zaměstnanecké komory AS SU:
Navržen: RNDr. Vladimír Sedlář, CSc., kandidát přijal kandidaturu.
Výsledky tajného hlasování:
počet odevzdaných hlasovacích lístků: 9, z toho neplatné: 1
Volba předsedy studentské komory AS SU:
Navrženi:
Ing. Libor Růžička., kandidát přijal kandidaturu.
Jakub Fidler., kandidát přijal kandidaturu.
Výsledky tajného hlasování:
Ing. Libor Růžička

pro:8

proti:0

počet odevzdaných hlasovacích lístků: 6, z toho neplatné: 2

pro: 4

proti:0

pro: 0

proti:4

Jakub Fidler
počet odevzdaných hlasovacích lístků: 6, z toho neplatné: 2
Usnesení:
AS SU zvolil předsedou AS SU RNDr. Jindřicha Vaňka, Ph.D.
AS SU zvolil místopředsedou AS SU a předsedou zaměstnanecké komory RNDr. Vladimíra Sedláře,
CSc.
AS SU zvolil místopředsedou AS SU a předsedou studentské komory Ing. Libora Růžičku.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Rozpis příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2008.
Komentář k rozpočtu rektorátu pro rok 2008.
Předložené materiály zpracoval a představil kvestor. AS SU schvaluje rozpočet rektorátu pro rok 2008
vč. komentáře na základě předloženého rozpisu příspěvku a dotace součástem SU pro rok 2008.
Proběhla jednání s vedoucími součástmi, a na základě jejich připomínek byly tyto dva dokumenty
přepracovány. Zapracované změny jsou zvýrazněny barevně. S předloženým zněním materiálů
vedoucí součásti vyslovili souhlas.
Diskuse:
Harasimová: vznesla dotaz k nárůstu rozpočtu rektorátu.
Kvestor: v rozpočtu rektorátu jsou vyčleněny prostředky celouniverzitního charakteru, jedná se např. o
položky IS STAG, EIS MAGION, CESNET, rezervy na podporu nově vznikajících studijních
programů apod. Nárůsty vznikají i v rozvojové části, kde došlo k přesunu prostředků z minulých let.
Vnikem nového pracoviště CIT došlo k nárůstu mezd, což představuje v celkovém navýšení značnou
částku.
Sedlář: vznesl dotaz k vysokému nárůstu u cestovních výdajů a u spotřeby materiálů.
Kvestor: navýšení cestovních výdajů je způsobeno plánovanými zahraničními cestami vedení SU.
Nárůst spotřeby materiálů dle plánu v loňského roce není vysoký. V oblasti materiálu došlo v loňském
roce ve skutečném čerpání k úspoře (vyčerpání zásob apod). Plánovaná částka je však nepatrně vyšší
oproti plánu roku 2007,
Veselý: konstatuje, že náklady rektorátu v roce 2007 byly nižší než v roce 2006, což označuje jako
pozitivní výsledek.

Návrhy usnesení:
AS SU schvaluje Rozpis příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2008.
pro:

13

proti:

0

zdržel se:

1

zdržel se:

0

AS SU schvaluje Rozpočet rektorátu pro rok 2008.
pro:

14

proti:

0

RŮZNÉ
Předpokládané požadavky investic VŠ.
Kvestor rozdal senátorům tabulku obsahující předpokládané investiční požadavky Slezské univerzity
v Opavě do roku 2013, čímž přesahuje rozsah dlouhodobého záměru SU. Požadavek na zpracování
těchto předpokládaných investic VŠ vzešel z MŠMT. Dokument byl zaslán vedoucím jednotlivým
součástí k vyjádření. Na základě jejich připomínek byl materiál zpracován. Uvedeno ceny jsou bez
DPH a z roku 2007. Jedná se o předběžné úvahy ze strany SU.
Diskuse:
Mrověcová: vnesla dotaz k termínu převodu Žižkovi školy do majetku SU.
Rektor: záležitost je v řešení, dolaďují se formality. Vedení OPF v souvislosti s rozvojem „gastro“
oborů má záměr úzce spolupracovat s lázněmi Darkov, jež jsou rovněž této spolupráci nakloněny.
Mrověcová: katedra cizích jazyků, jež působí na této budově je omezená v technické oblasti. Dokud
Žižkova škola nebude ve vlastnictví SU, nelze tento objekt technicky zdokonalit.
Sedlář: vznesl dotaz k univerzitní knihovně.
Rektor: fungování univerzitní knihovny je předmětem soustavné kritiky. Probíhají jednání ke vzniku
univerzitní knihovny, jež by měla být řešena centrálně. Je potřebná existence budovy pro univerzitní
knihovnu, kde bude možná studovna apod. Je to složitý problém v rozdělení součástí na Opavu,
Karvinou a Krnov. Předmětem projektu je objekt na Bezručově nám. 14, kde by měly být umístěny
knihy, informační zdroje a další služby, které budou zajišťovány pro celou SU jako informační
centrum. Knihy jsou dočasně uskladněny v Krnově.
Harmonogram akademického roku
Ing. Botlík vznesl dotaz na rektora týkající se začátku akademického roku. Akademický rok začíná
vždy k 1. září. čímž je způsobena nepraktičnost termínů zkouškového období. Vznesl dotaz, zda by do
budoucna bylo možné volit termín zahájení akademického roku později.
Rektor: dané problematice je rektor ochoten se věnovat na příštím zasedání AS SU, na který připraví
zdůvodňující materiál. Počátek akademického roku souvisí s řadou faktorů, díky nimž je posun
akademického roku problematický. Stanovení harmonogramu je v plné kompetenci rektora.
Příští zasedání Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě se uskuteční dne 15. dubna
2008 ve 12:00 hod v Karviné a 13. května 2008 ve 12:00 hod v Opavě.
Zapsala:
Iveta Macíčková, 18. 3. 2008 v Opavě

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
ze 167. zasedání AS SU konaného dne 18. 3. 2008
1) AS SU zvolila za členy volební komise pro volby předsedy a místopředsedů AS:
- Ing. Josef Botlík
- Mgr. Martin Urbanec
- Martin Miškus
2) AS SU zvolil předsedou AS SU RNDr. Jindřicha Vaňka, Ph.D.
3) AS SU zvolil místopředsedou AS SU a předsedou zaměstnanecké komory RNDr. Vladimíra
Sedláře, CSc.
4) AS SU zvolil místopředsedou AS SU a předsedou studentské komory Ing. Libora Růžičku.
5) AS SU schvaluje Rozpis příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2008.
6) AS SU schvaluje Rozpočet rektorátu pro rok 2008.

RNDr. Jindřich Vaněk, CSc.
předseda AS SU

