Zápis ze 161. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity dne 18. 9. 2007 v Opavě

Přítomni:

Vaněk, Vojtal, Veselý, Kratochvílová, Bednařík, Kotala, Botlík, Smysl, Sedlář

Omluveni:

Janák, Franěk, Vacková, Růžička, Siostrzonek

Nepřítomen:
Hosté:

Kania

PROGRAM:
1.

Legislativní záležitosti
- Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské
univerzity v Opavě na rok 2008.

2.

Ekonomické záležitosti
-

3.

Dodatek č. 1 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě
pro rok 2007.

Různé

Předseda AS SU přivítal přítomné senátory a hosty a zahájil 161. zasedání Akademického senátu
Slezské univerzity v Opavě. Z programu byl vypuštěn bod č. 2 v pozvánce - majetkoprávní záležitosti,
jelikož materiály budou nejprve projednány Správní radou Slezské univerzity v Opavě a následně
senátem. Předseda informoval o senátoru Bednaříkovi, který je již studentem doktorského studia.

LEGISLATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity
v Opavě na rok 2008.
Materiál předkládá kvestor v zastoupení pana rektora. Byl zpracováván na základě materiálů, které
dodaly jednotlivé součásti. Proběhlo připomínkovací řízení na vedení i kolegiu rektora. Připomínky
byly do materiálu zapracovány. Vědecká rada nevznesla žádné připomínky. Materiál byl předložen i
Správní radě, ta však nebyla usnášení schopná a záležitost bude projednávat v náhradním termínu
1.10.2007. I přesto bude termín odevzdání na MŠMT dodržen. Materiál zahrnuje rozvojové projekty
pro rok 2008, kde jsou stanoveni řešitelé projektu. Projekty jsou připraveny k podpisu a odeslání
panem rektorem na MŠMT.

Diskuse:
Sedlář: bod č. 7 Rozvojové projekty na rok 2008 – informuje o změně na str. 14. Zimní semestr bude
změněn na letní semestr, a prof. Tsarev z Ruska bude změně na Dr. Mario Paschke z univerzity
Münster, Německo.
Botlík: navrhuje, aby byly v bodě č. 6 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny uvedeny i
budoucí nově nabyté objekty.
Kvestor: budoucí objekty nemohou být zahrnuty v Aktualizaci DZ, jelikož objekty ještě nejsou ve
vlastnictví SU.
Veselý: ptá se kdo jsou řešitelé rozvojového projektu 6 Program na podporu odstranění slabých
stránek školy.
Vaněk: projekt vedou: dr. Vaněk, rektor a prorektor prof. Ramík.
Kvestor: informuje, že podobný projekt běží již v letošním roce a zabývá se např. zabezpečením sítě.
Návrh usnesení:

AS SU schvaluje Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti
Slezské univerzity v Opavě na rok 2008.
pro:

9

proti:

0

zdržel se:

0

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Dodatek č. 1 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2007.
Materiál předkládá kvestor v zastoupení pana rektora. V materiále je uvedena řada změn, ke kterým
došlo od doby schválení rozpočtu. Prostředky, které byly SU přiděleny jsou účelového charakteru.
Diskuse:
Sedlář: vznesl dotaz k částce uvedené v kapitole I.3.1. Kapitálové dotace, bod d) kapitálové výdaje
MÚ. Dle informací Ing. Šindlerové by měla být uvedená částka ve výši 285 tis. Kč.
Kvestor: uvedenou částku prověřil, došlo k přehození čísel v kapitole I.3.1. v bodech d) a e)
kapitálové výdaje MÚ a FPF. Bude opraveno, rovněž budou prověřeny tabulky v příloze.
Návrh usnesení:
AS SU schvaluje Dodatek č. 1 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě
pro rok 2007.
pro:

9

proti:

0

zdržel se:

0

RŮZNÉ
Čerpání nákladů a výnosy v hlavní činnosti k 31.7.2007 ve srovnání s rokem 2006
Materiál se skládá z textové části a tabulek jednotlivých součástí a SU jako celku. Tabulky obsahují
srovnání s rokem 2006 a procentuální vyjádření čerpání rozpočtu.

Kvestor: vznesl dotaz k senátorům, zda jim vyhovuje tato zkrácená verze či chtějí předkládat
podrobnější a obsáhlejší verzi.
Veselý: považuje zkrácenou verzi za vyhovující pro účely AS SU. Navrhuje, aby jen v případě
anomálie některé z položek, byla tato položka podrobněji rozepsána.
Informace kvestora k vypuštěnému bodu 2 - majetkoprávní záležitosti
Materiály týkající se majetkoprávních záležitostí byly z jednání AS SU staženy, a to z důvodu, že
zatím nebyly projednány Správní radou SU. Po projednání budou znovu předloženy AS SU. Správní
rada SU byla svolána dne 17. 9. 2007, jelikož nebyla usnášení schopná, byla přeložena na 1.10.2007.
„Polská škola“
Žádost o převod tohoto objektu na SU je Správní radě SU předkládána již poněkolikáté. SR
vyžadovala doplňující informace, týkající se např. vývoje počtu studentů, využití výukových ploch
apod.
ZŠ Žižkova
Děkan OPF bude Správní radu SU informovat o případném záměru bezúplatně získat tuto nemovitost.
Děkan musí doložit nutnost tohoto objektu pro OPF, účel využívání objektu a vyčíslit přepokládané
náklady na provoz. V současné době je již rektorem podepsaná smlouva o nájmu na 40% výukových
ploch ZŠ Žižkovy ve prospěch OPF. Prozatím nemáme žádné podklady k této záležitosti. Vedení SU
se oficiálně vyjádřilo k tomuto záměru kladně, avšak rektor upozornil, že OPF si musí sama
zabezpečit financování a sestavit vyrovnaný rozpočet.
Prodej areálu VC Krnov
Po projednávání a vyhodnocování hospodářského výsledků VC Krnov od roku 2003 až 2006 nadále
není VC Krnov schopno tak velký areál využívat. Od roku 2004 je hospodářský výsledek záporný.
Vedení dospělo k myšlence odprodeji tohoto objektu. Cena určená soudním znalcem byla stanovena
na 47 mil. Kč, ta je však nižší než účetní cena, která činní 51 mil. Kč. Objekt musí být prodán v účetní
ceně. Existují tři možnosti prodeje:
1) prodej části objektu a zbytek zůstane ve vlastnictví SU,
2) prodej celého objektu a VC Krnov bude v nájmu,
3) prodej celého objektu a VC Krnov bude přestěhován do menšího objektu.
Možné varianty budou dolaďovány s potenciálním kupcem. V případě, že by došlo k prodeji celého
objektu, VC Krnov by bylo ponecháno v městě Krnov, jelikož město má na jeho existenci velký zájem
(dotuje jeho činnost).
Hlavním důvodem k prodeji tohoto objektu je ekonomické záležitosti. Při řešení využívání tohoto
objektu vedení spoléhalo na využívání objektu součástmi. K tomu však nedošlo. Uvažovalo se o
zemědělských programech (nebyly akreditovány pro VC Krnov, existuje však možnost jejich
akreditace pro Opavu) a CŽV pro jiné organizace.
Pozastavení plateb při rekonstrukci areálu Na Vyhlídce
Kvestor informoval, že došlo k pozastavení plateb dodavatelům (společnost Zlínstav a. s., Zlín) z
důvodu zmrazení finančních prostředků vládou ČR. Máme dopis z MŠMT, že prostředky nemohou
být v roce 2007 univerzitě uvolněny. Prostředky budou uvolněny nejpozději k 31. 3. 2008. Proběhla
jednání s dodavatelem o prodloužení splatnosti faktur. Výsledkem jednání je podepsaná smlouva o
prodloužení splatnosti faktur o 250 dní. Objekt bude stavebně dokončen, problém však může nastat u
interiérů, kde chybí finanční prostředky. Ze VC Krnov byl zapůjčen nábytek, aby bylo zabezpečeno
ubytování studentů. Již proběhla kolaudace objektu A.

Ukončení mandátu AS SU
Předseda Vaněk: Informoval senátory, že mandát AS SU končí v únoru 2008. Budou vypsány volby
AS SU a na příštím zasedání budou projednávány organizační záležitosti. Dle nového volebního řádu
je členství ve volební komisi neslučitelné s kandidaturou do AS. Již jednal s předsedou AS FPF o
zabezpečení voleb na FPF, s předsedou AS OPF prozatím nejednal.

Příští zasedání Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě se uskuteční dne 16. října 2008
v Karviné ve 13:00 hod.

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
ze 161. zasedání AS SU ze dne 18. 9. 2007

1.

AS SU schvaluje Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti
Slezské univerzity v Opavě na rok 2008.

2.

AS SU schvaluje Dodatek č. 1 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity
v Opavě pro rok 2007.

RNDr. Jindřich Vaněk, Ph. D.
předseda AS SU

